TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2022
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0015-2022
Processo Administrativo nº 1085/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: LEI nº. 8.666/93 e suas alterações.
II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2022
III - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.
IV - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
V - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E PROPOSTAS –
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 15 DE JUNHO DE 2022
HORA: 09h00min
LOCAL: Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Praça
Benedito Mina, 667 Centro Bonito - Bahia.
VI - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M COM ILUMINAÇÃO NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE BONITO - BAHIA.
6.1. A contratação da empresa vencedora obedecerá às condições constantes da Minuta do
Contrato, Anexo II deste Edital.
6.2. O prazo para a execução do contrato, a ser celebrado, será 04 (Quatro) meses, a contar da
data da assinatura, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei
8.666/93, observado o estabelecido no § 2º deste artigo.
VII - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
7.1. Poderão participar da licitação empresas, inscritas ou não no Cadastro Unificado da
Prefeitura Municipal de Bonito, participarão também as empresas cadastradas na
correspondente especialidade, desde que manifestem seu interesse com antecedência de até
03 (três) dias úteis da apresentação das propostas.
VIII - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
8.1. Observar-se-ão as disposições da Seção IV do Capítulo II da Lei 8.666/93.
IX – CREDENCIAMENTO
9.1. A credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, junto com os
documentos de habilitação com identificação do representante legal (nome, nº da cédula de
identidade e do CPF). Quando o licitante se fizer representar por sócio, deverá este apresentar
cópia do contrato social.
X – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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Para habilitar-se a esta licitação, as empresas deverão apresentar, em uma única via, na ordem
em que está listado neste Edital, com todas as folhas rubricadas, previamente arrolados, no
envelope nº. 01 e em um só volume os documentos abaixo relacionados. Os documentos de
habilitação a serem apresentados pelas Licitantes em original, ou por qualquer processo de
cópia, devidamente autenticados em cartório, ou em copia simples acompanhado dos originais
para autenticação por um dos membros da CPL, são os seguintes:
10.1. Habilitação Jurídica
10.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
10.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos
documentos de eleição de seus administradores;
10.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
10.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País.
10.2. Regularidade Fiscal
10.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
10.2.2. Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
10.2.3 Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e abrangendo as
contribuições sociais previstas nas alíneas ’a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da lei nº 8.212 de 24 de julho
de 1991, sendo este último datado dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, desde que outro prazo
não esteja estipulado neste documento;
10.2.4 A regularidade trabalhista será comprovada mediante a apresentação de prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão
negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943;
10.2.5 Certidão Negativa de Débitos Relativos os Tributos do Estado;
10.2.6 Certidão Negativa de Débitos Relativos os Tributos do Município;
10.2.7 Comprovante de Registro no órgão competente, CREA;
10.2.8 Copias do RG ou documento equivalente do representante legal e dos sócios;
10.2.9 Alvará de funcionamento.
10.3. Qualificação Técnica
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10.3.1. Certidão de registro e quitação da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA no Estado de sua sede ou do seu domicílio.
10.3.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, ou de seu responsável
técnico, registrado(s) no CREA da respectiva região onde as obras e os serviços foram
executados, acompanhados das respectivas CATs, que comprove(m) ter a empresa licitante
executado, para pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, obras e/ou serviços de
características técnicas compatíveis com as do objeto da presente licitação.
10.3.2.1. A comprovação de aptidão a que se refere o subitem 10.3.2 será feita mediante
atestado(s) de execução, para cada subitem de serviço, cujo(s) atestado(s), emitido(s) pelo(s)
respectivo(s) contratante(s), pessoa jurídica de direito público ou privado, deverá(ão) estar
acompanhado(s) de seu(s) respectivo(s) registro(s) fornecido(s) pelo(s) respectivo(s) CREA(s);
10.3.2.2. Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras e
serviços similares de complexidade tecnológica equivalente ou superior, com os quantitativos
definidos no subitem 10.3.2. Supra referido.
10.3.3. Declaração comprovando que a licitante visitou os locais para a execução das obras e
serviços e de recebimento dos documentos da licitação. (Modelo anexo V).
10.4. Qualificação Econômica - Financeira.
10.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
10.4.2. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
10.4.3. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço
de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento;

LIQUIDEZ INSTANTANEA: AD/ PC = índice mínimo: 0,05
LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= índice mínimo: 1,00
LIQUIDEZ GERAL: AC+ARLP/PC+PELP= índice mínimo 1,00
GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: PL/PC+PELP=índice mínimo 1,00
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: PC+PELP/AT=Índice Máximo 0,05
Onde:
AC= Ativo Circulante, AD= Ativo Disponível; ARLP= Ativo Realizável à Longo Prazo;
AP= Ativo Permanente; AT=Ativo Total; PC= Passivo Circulante; PELP= Passivo
Exigível à longo Prazo; PL= Patrimônio Liquido. É vedada a substituição do balanço por
balancete ou balanço provisório, sendo que os índices apresentados pela empresa
através do laudo técnico acima mencionando, poderão ser qualquer tempo analisados,
quando á veracidade, pela municipalidade;
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10.4.2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de
seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão.
10.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES
10.5.1 – Declaração de que a licitante não foi considerada inidônea por nenhum órgão das
Administrações Públicas, assinadas pelo representante legal da licitante. (modelo Anexo VI);
10.5.2 – Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, que não mantém relação de trabalho noturna, perigosa ou insalubre com
menor de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho com menor de 14 (quatorze) anos, salva na
condição de aprendiz, assinada pelo representante legal da licitante. (modelo Anexo VIII);
10.5.3 – Declaração da licitante de que recebeu todas as peças relativas à licitação – edital,
anexos, plantas, arquivo digital e tomamos conhecimento de todas as informações e das
condições locais (vistoria) para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. (modelo –
Anexo X);
10.5.4 – Declaração de ausência de servidor público no quadro social ou profissional da
licitante. (modelo – Anexo XI);
10.5.5. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a
documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios.
10.5.6. Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor
da Administração, ou por publicação em órgão de imprensa oficial e deverão ser entregues em
envelope fechado, contendo na parte externa as seguintes indicações:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - BAHIA
TOMADA DE PREÇOS Nº. TP003/2022
DATA: XX DE XXXXXXX DO ANO DE 2022
HORA: 9:00h
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “A”
EMPRESA: __________________ CNPJ: ________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________
TELEFONE:__________________ E-mail:________________________
XI - ABERTURA DOS ENVELOPES
11.1. A abertura dos envelopes deverá ocorrer no dia, hora e local previamente designado no
item V do presente Edital.
11.2. O Presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "A" e conferirá os
documentos nele contido, bem como a autenticidade dos mesmos.
11.3. Iniciada a abertura dos envelopes “A” (habilitação), não serão recebidas propostas de
empresas retardatárias e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação e
complementação de documentos exigidos neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou
modificação das condições ofertadas.
11.4. A Comissão julgará a Habilitação e proclamará os licitantes habilitados para a licitação,
restituindo aos respectivos prepostos dos licitantes inabilitados, o envelope "B".
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11.5. Uma vez proclamada à habilitação não poderão as empresas retirar as propostas
apresentadas, ficando esclarecido, que a desistência posterior acarretará as sanções previstas
no Capítulo IV, da Lei 8.666/93.
11.6. O Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra para que os licitantes
registrem em ata seus protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser
apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise
mais apurada.
11.7. Não havendo registro de protesto ou impugnação, e se havendo, for decidido de imediato,
a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes "B"
(Proposta de Preços), das empresas habilitadas, desde que haja declaração expressa, de todas
as empresas participantes, de renúncia a recurso.
11.8. Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão fechados os envelopes
das Propostas de Preços, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem,
posteriormente, recolhidos e guardados em poder da Comissão, até a designação de nova data
para a abertura das propostas.
XII - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B"
12.1. A proposta de preços deve ser apresentada em 01 (uma) via, emitida por qualquer meio
eletrônico, exceto fac-símile, impressa com clareza, sem rasuras ou entre linhas, em papel
timbrado da própria firma, em envelope lacrado no qual se identifiquem externamente no
envelope Nº 02 os seguintes dizeres:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - BAHIA
TOMADA DE PREÇOS Nº. TP003/2022
DATA: XX DE XXXXXXXX DO ANO DE 2022
HORA: 9:00h
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B”
EMPRESA: __________________ CNPJ: ________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________
TELEFONE:__________________ E-mail:________________________
12.2. A Carta Proposta e a planilha de Preços, conforme anexos I e III deste Edital, e os
documentos que a instruírem deverão estar em original, datilografada ou digitada apenas no
anverso sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e assinada pelo representante legal,
ou mandatário especificamente credenciado.
12.3. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pela signatária da mesma, e as
suas folhas devidamente numeradas.
12.4. A proposta de preços será apresentada nos moldes do Formulário de Planilha
Orçamentária de Preços - Anexo III, do edital.
XIII – CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS
A proposta de preços – envelope “B” deverá conter:
13.1. Para a correta elaboração da Proposta de Preços, deverá a empresa atender e aceitar
integralmente, todas as exigências de documentação do Edital e seus anexos.
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13.2. O prazo para iniciar os serviços será de no máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a
ordem de serviço.
13.3. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da apresentação da proposta.
13.4. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do instrumento contratual.
13.5. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências deste
edital.
XIV - DOS RECURSOS
14.1. Dos atos relativos para essa licitação cabem os recursos previstos no Capítulo V da Lei
8.666/93, tendo efeito suspensivo os relativos aos atos de habilitação, inabilitação e julgamento
das propostas.
XV - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
15.1. Será adjudicado o objeto da licitação a empresa habilitada cuja proposta obtenha o
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme planilha orçamentária de preços unitários apresentada.
15.2. Será desclassificada a proposta que não atender as exigências deste Edital, ou que seja
considerada, pela Comissão, como inexequível.
15.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará
obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual todas as empresas serão convocadas
através aviso publicado no diário oficial do município.
15.4. Em caso de Sorteio lavrar-se-á ata específica.
XVI - CONTRATAÇÃO
16.1. Publicado o julgamento e a classificação das propostas e decorridos 2 (dois) dias úteis
sem interposição de recursos a licitação será homologada e o adjudicatário convocado para nos
10 (dez) dias que se seguirem a esta publicação, receber a Autorização pela Ordem de
Serviços e/ou Nota de Empenho ou assinatura do contrato.
XVI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1 O pagamento será efetuado através de crédito em conta, bancaria, até 08 (oito) dias úteis
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela fiscalização da
Prefeitura.
XVII – REAJUSTAMENTO
17.1. Em decorrência da vigência de novas bases da política monetária do País, a partir de 1º
de julho de 1994, com a implantação da atual moeda, o REAL (R$), a ocorrência de qualquer
reajustamento de preço estará condicionada à eventualidade de virem a ser editados, e
passarem a viger, dispositivos legais específicos.
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XVIII - DA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
18.1. A fiscalização e o acompanhamento técnico da obra será procedida pelo Sr. Oldegar
Martins de Souza, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob n.° 052045810-9
designado na forma do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, o qual terá total liberdade para rejeitar
qualquer material considerado de qualidade não condizente com as especificações dos
serviços.
18.2. Quando da última medição será lavrado um Termo de Recebimento Provisório da obra o
qual será assinado pelo fiscal responsável e pelo representante legal da CONTRATADA;
18.3. O recebimento definitivo da obra se dará depois de decorrido 30 (trinta) dias da
emissão do Termo de Recebimento Provisório, quando será lavrado um novo Termo no
qual a fiscalização certificará a não existência de qualquer fato que possa impedir seu
recebimento definitivo.
XIX - PENALIDADES
19.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato
sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
19.2. - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
19.3. - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso da entrega do objeto.
III - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
19.4. - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue
com atraso, ou de outros créditos, relativos ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
19.5. - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
XX - DA CONTRATAÇÃO
20.1. Após a homologação do certame, a licitante vencedora será convocada para assinar o
Contrato, dentro do prazo de 02 dias úteis prorrogável por uma vez por igual período, quando
solicitado pela Licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da sanção prevista
no item XIX.
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20.2. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,
inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.
20.3. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
20.4. A recusa injustificada para celebrar o contrato, aceitar a nota de empenho ordem de
serviço, sujeita o infrator a mesma penalidade aplicável pelo inadimplemento total da obrigação,
por aplicação simétrica ao que dispõe o art. 81, da Lei 8.666/1993.
20.5. As cláusulas relativas aos Prazos e à Vigência Contratual, Condições Gerais, Obrigações
da Contratada e do Contratante, Fiscalização, Pagamentos, Penalidades e demais cláusulas e
condições relativas à execução do objeto, estão previstas na Minuta de Contrato, além do
Cronograma Físico-Financeiro anexo e da Proposta Financeira apresentada, os quais deverão
ser atendidos na íntegra.
XXI - REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO
21.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93,
XXII - DISPOSIÇÕES GERAIS.
22.1. É facultado á Administração rejeitar o objeto, desde que seja apresentada Proposta em
desacordo com as exigências do Edital.
22.2. Será o objeto desta licitação aceito como definitivo, após comprovação da totalidade e
qualidade do serviço entregue, de acordo com o atestado específico, emitido pela Contratante.
22.3. A aceitação provisória ou definitiva não exclui a responsabilidade civil pela qualidade,
correção, solidez e segurança do objeto contratual, nem tão pouco a ética profissional, pela
perfeita execução do contrato.
22.4. A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá a
Comissão, se necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá efetuar a divulgação de
novo Aviso no Diário Oficial, com restituição de todos os prazos exigidos em lei.
22.5. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da
proposta.
22.6. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o seu
exemplar está, devidamente, completo, acompanhado dos anexos:
I - Modelo de Carta Proposta;
II - Minuta do Contrato;
III - Planilha Orçamentária de preços e Cronograma;
IV - Modelo de Credencial;
V - Atestado de Visita;
VI - Declaração de idoneidade;
VII – Modelo Preferencial de Procuração;
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VIII - Declaração quanto a Legislação Trabalhista;
IX – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
X - Declaração de recebimento do Edital e Seus Anexos;
XI – Declaração de ausência de servidor público no quadro social ou profissional da licitante;
XII – Arquivo digital contendo as plantas e projetos necessários à execução da obra;
XIII – Memorial descritivo / Especificações Técnicas.
22.7. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos,
devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos participantes para a
continuidade dos trabalhos.
22.8. As despesas com a contratação, para a execução do objeto licitado, correrão à conta dos
recursos constantes do orçamento do Órgão requisitante, previamente indicados a saber:
a) Unidade Orçamentária: 12.00 – Sec. Municipal de Cultura, Esportes e Turismo.
b) Projeto/Atividade: 1.203 – Construção de quadras poliesportivas.
c) Elemento/Despesa: 4.4.90.51- Obras e Instalações.
d) Fontes: 024.
22.9. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos no endereço do Setor de Licitação da
Prefeitura Municipal de Bonito – Bahia na Praça Benedito Mina nº 667, Centro CEP: 46.820000, no horário de 08:00 às 12:00 hs, até o dia 14/06/2022.
22.10. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela Comissão de Licitação, diariamente, das 08 às 12:00 hs, na sede
da Prefeitura Municipal de Bonito, localizada na Praça Benedito Mina, 629, Centro, Bonito Bahia.
Bonito(Ba), 24 de Maio de 2022.

___________________________________________
Lailton Barboza Teles
Presidente da Comissão de Licitação
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2022

ANEXO I
MODELO DE CARTA-PROPOSTA
À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Bonito – BA.

Prezados Senhores,
Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em
epígrafe, declarando que:
a)
Executaremos as obras e os serviços objeto da Tomada de Preços nº TP003/2022, pelo
preço de R$ .......................... (por extenso), já consideradas, no mesmo, todas as despesas
com fornecimento de materiais, tributos, mão – de - obra, guarda de materiais e transporte,
incidentes direta ou indiretamente na prestação dos serviços (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA
50X30M COM ILUMINAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BONITO - BAHIA) objeto desta
Tomada de Preços no prazo máximo de 60 (Sessenta) dias, cujo prazo será contado a partir
da data do recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura Municipal
de Bonito - Bahia. Ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
b)
Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos,
contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial.;
c)
Manteremos nossos serviços garantidos por um prazo não inferior a 04 (quatro) meses
contados a partir do seu recebimento definitivo por esta Prefeitura.
d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à
perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem
como da fiscalização da Prefeitura Municipal de Bonito - Bahia;
d)
Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações
técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos,
de conformidade com as normas e padrões dessa Prefeitura de Bonito.
Atenciosamente,

_________ _____de __________________ de 2022
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2022

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LICITAÇÃO Nº TP003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1085/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
O MUNICÍPIO DE BONITO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob n. 16.245.375/0001-51, com sede na Praça Benedito Mina, nº 629, Centro, CEP:
46.820-000 - Bonito - Bahia, devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. REINAN
CEDRO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 0874793890, expedida pela
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 982.186.205-59, residente e domiciliado na Praça
Clodoaldo José de Souza, s/nº, CEP: 46.820-000 no município de Bonito - Bahia denominado
CONTRATANTE e a Empresa _________________________, inscrita no CNPJ n
º______________________________,
estabelecida
à
____________________________________, no município de _____________________,
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada na forma de
seu contrato social pelo (a) ________________________, CPF nº _________________,
resolvem celebrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições, com
base no Edital nº 0015/2022 da Tomada de Preços nº TP003/2022, e disposições da Lei
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolvem celebrar o
presente Contrato.
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
ARENINHA 50X30M COM ILUMINAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BONITO - BAHIA, na
forma de empreitada global, (material e mão de obra), conforme projeto básico.
DA FORMA E MODO DE EXECUÇÃO
CLAUSULA SEGUNDA - Os serviços contratados obedecerão rigorosamente, às
especificações do Projeto Técnico e serão fiscalizados pela CONTRATANTE, pelo Sr. Oldegar
Martins de Souza, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob n.° 052045810-9
designado na forma do artigo 67 da Lei n.º 8.666/93, solidariamente, atestarão pelo andamento
e conclusão das obras o qual terá total liberdade para rejeitar qualquer material considerado de
qualidade não condizente com as especificações dos serviços.
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a) Quando da última medição será lavrado um Termo de Recebimento Provisório da obra o qual
será assinado pelo fiscal responsável e pelo representante legal da CONTRATADA;
b) O recebimento definitivo da obra se dará depois de decorrido 30 (trinta) dias da emissão do
Termo de Recebimento Provisório, quando será lavrado um novo Termo no qual a fiscalização
certificará a não existência de qualquer fato que possa impedir seu recebimento definitivo.
CLAUSULA TERCEIRA - Nenhuma modificação poderá ser introduzida nas especificações e
no projeto a que se refere este Contrato, sem o consentimento prévio e por escrito da
CONTRATANTE.
CLAUSULA QUARTA - Os desvios, incorreções e irregularidades, constatadas durante a
execução deste Contrato, serão comunicados, por escrito à CONTRATADA, para imediata
correção, sendo que, na hipótese da CONTRATADA não promover as correções requeridas, tal
comunicado será suficiente para a promoção de sua rescisão.
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
CLAUSULA QUINTA - Como contraprestação pela execução integral e correta dos serviços
contratados, a CONTRATADA receberá o valor fixo e irreajustável de R$ __________
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) menor valor apresentado no Mapa de Coleta de Preços observando o
cronograma de desembolso:
CLAUSULA SEXTA – O pagamento do valor avençado e contratado será efetuado em função
do atesto e da aprovação dos serviços, mediante a medição, acompanhada de respectiva nota
fiscal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a efetuada aprovação. As despesas para o
pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
a) Unidade Orçamentária: 12.00 – Sec. Municipal de Cultura, Esportes e Turismo.
b) Projeto/Atividade: 1.203 – Construção de quadras poliesportivas.
c) Elemento/Despesa: 4.4.90.51- Obras e Instalações.
d) Fontes: 024.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, quando à qualidade e excelência dos
serviços já executados, totais ou parcialmente.
DO PRAZO
CLAUSULA SÉTIMA – O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (Quatro) meses
contados da data da sua assinatura da ordem de serviço.
CLAUSLA OITAVA - O prazo Máximo para execução dos serviços, objeto do presente Contrato
é de 60 (Sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia útil da emissão da ordem de serviço.

12

Parágrafo Único - Os prazos que tratam este contrato poderão ser prorrogados mediante
termo aditivo de acordo com a Lei 8.666/93, em comum acordo entre as partes.
DAS OBRIGAÇÒES DAS PARTES CONTRATANTE
CLAUSULA NONA - Competirá à CONTRATANTE:
a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes da Tomada de Preços n° TP003/2022, consoante estabelece a Lei nº.
8.666/93;
b) Solicitar, sempre que necessário, informações referentes à obra, ora objeto do presente
instrumento, perante a CONTRATADA;
c) Designar um técnico para verificar a fiel execução do Contrato e atestar a execução dos
serviços conforme as diretrizes do projeto básico;
d) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos
serviços, conforme dispõe este instrumento, diligenciando nos casos que exijam providências
corretivas;
e) Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, das notas fiscais e recibos devidamente
atestados pelo setor competente, e conforme as diretrizes estabelecidas na cláusula quarta do
presente instrumento;
f) Recusar os serviços que não atendam às especificações previstas no edital e na proposta
vencedora do certame.
CLAUSULA DÉCIMA - Competirá à CONTRATADA:
a) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas, sendo-lhes vedado
introduzir modificações nas especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento
prévio, por escrito, do CONTRATANTE;
b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
c) Observar os requisitos
recomendados pela ABNT;

mínimos

de

qualidade,

utilidade,

segurança,

resistência

d) Acompanhar o cronograma físico do serviço de modo a não provocar atrasos;
e) Atualizar o cronograma físico-financeiro, conforme o desenvolvimento dos serviços,
obedecendo às determinações da fiscalização.
f) Não sub-empreitar serviços definidos, no todo ou em parte.
g) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
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h) Submeter-se à fiscalização do CONTRATANTE;
i) Manter Responsável Técnico devidamente credenciado, através de ART e preposto aceito
pelo CONTRATANTE, para representá-lo na execução do Contrato;
j) Manter, em locais determinados pelo CONTRATANTE, placas de identificação dos serviços e
da firma executante e o pessoal em serviço devidamente identificados;
l) Corrigir, separar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da
execução ou de materiais empregados apontados pelo CONTRATANTE;
m) Submeter-se às disposições legais em vigor;
n) A CONTRATADA responsabilizar-se-á, para com o CONTRATANTE e para com terceiros
pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao CONTRATANTE ou aos serviços, em
consequência de imperícia, imprudência ou negligência, próprias ou de seus prepostos,
auxiliares ou operários;
o) A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os encargos decorrentes da execução deste
contrato, inclusive os de natureza fiscal, em especial ISS no montante de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da Mão de Obra, social, civil e obrigacional e, quando houver subordinação e
vínculo empregatício, os de natureza trabalhista e previdenciária, não gerando para o
CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício, bem como quaisquer outras obrigações ou
encargos não previstos neste contrato;
p) Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA;
q) Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços contratados
ao CONTRATANTE e, ou a terceiros, independentemente de dolo ou culpa;
r) O Recebimento Definitivo dos serviços não exime a CONTRATADA das responsabilidades
legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 5 (cinco) anos, durante os
quais ficará obrigada a saná-lo sem ônus para o CONTRATANTE;
s) 80% (oitenta por cento) da mão de obra destinada à execução do objeto contratual
deverão ser compreendidas de moradores do município de Bonito - Bahia, caso não haja
profissionais qualificados a empresa poderá importar de outras localidades do município,
priorizando sempre o município de Bonito - Bahia.
DA RESCISÃO
CLAUSUAL DÉCIMA PRIMEIRA - O presente contrato poderá ser rescindido independente de
procedimento judicial ou mediante o que segue:
Mediante acordo expresso e firmado pelas partes, após um aviso feito com antecedência de 15
(quinze) dias pelo interessado;
Unilateralmente pela CONTRATANTE, em qualquer tempo, independente de interpelação, caso
a CONTRATADA, ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste contrato sem prévia
autorização da CONTRATANTE.
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Venha a agir com dolo, culpa simulação ou em fraude na execução dos serviços contratados.
Quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficarem evidenciada a incapacidade da
empresa executar o objeto do edital.
Venha falir, entrar em concordata, liquidação ou dissolução.
No caso de atraso superior a 15 dias na entrega dos serviços, ressalvados os casos de força
maior, devidamente justificados.
Quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na concorrência de qualquer das
disposições elencadas na Lei 8.666/93.
Havendo rescisão contratual, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o numerário
equivalente aos serviços efetivamente realizados, e aprovados pela fiscalização, no valor
aventado.
DAS SANÇOES
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Na ocorrência da hipótese prevista na clausula décima
primeira, ficará a CONTRATADA, sujeita à aplicação de advertência formal e/ou multa de 0,1%
(zero vírgula um por cento) por dia de atraso na conclusão da obra, desde que injustificado,
sem prejuízo de outras sanções legais aplicáveis.
Parágrafo Único – Na hipótese de discussão judicial sobre direitos oriundos deste contrato, a
parte sucumbente arcará com as despesas decorrentes da demanda, inclusive o pagamento de
honorário advocatício, na forma da lei.
DA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO OBJETO
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Competirá ao CONTRATANTE proceder ao
acompanhamento da execução do contrato, na forma da Lei, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à CONTRATADA de
total responsabilidade na execução do contrato.
Parágrafo Único - Ficam indicados como gestor e fiscal deste contrato os servidores Gilmar de
Sá Teles Silva, matrícula 001; e Reinilton Jesus de Souza, matrícula 205, respectivamente.
FORO CONTRATUAL
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Utinga, Estado
da Bahia, com o único componente, para dirimir qual quer duvidas do presente contrato,
renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (Duas) vias de igual
teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o subscrevem.
Bonito (BA.), __________ de __________ de 2022.
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__________________________________
Sr. Reinan Cedro de Oliveira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

_________________________________
.....................................................
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1 - --------------------------------------------------------------------------CPF:
2 - --------------------------------------------------------------------------CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - BAHIA

NOME DE FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CIDADE:
TELEFONE:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ESTADO:
EMAIL:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M COM ILUMINAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BONITO BAHIA.
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(Valor total por extenso)
O preço global da presente proposta é de R$............ (.............................................).
O prazo de validade de proposta será de 60 (sessenta) dias.
O prazo de execução será de 60 (Sessenta) dias.

_________ _____de __________________ de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2022

ANEXO III
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M COM
ILUMINAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BONITO - BAHIA.

FONTE:
ORSE E SINAPI FEVEREIRO 2022

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONITO

B.D.I.
25%

APELIDO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M COM
ILUMINAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE
BONITO - BAHIA

SECRETARIA DO TRABALHO,
EMPREGO, RENDA E
ESPORTE

Encargos Sociais
85,04%(HORA)
47,38%(MÊS)

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M COM
ILUMINAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BONITO BAHIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SUPERINTENDÊNCIA DOS
DESPORTOS DO ESTADO DA
BAHIA
ETAPAS

DIAS
1
1.1

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.5

1.6

1.7

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CONSTRUÇÃO DE
ALAMBRADO COM ALTURA
DE 4,00M E REDE DE
PROTEÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA
SINTÉTICA EM CAMPO DE
FUTEBOL
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM
LED E SPDA

22.841,28

40

50

%

60

EXECUÇÃO

162.280,67

162.280,67

164.734,89

164.734,89

EXECUÇÃO
VALOR (R$)
EXECUÇÃO

INSTALAÇÃO DO TOTEM
INSTITUICIONAL EXTERNO

SOMA PARCIAL

442.630,05
48%
442.630,05

SOMA TOTAL

14.902,28

1,62%

324.561,34

35,29%

329.469,78

35,82%

87.963,12

9,56%

27.369,70

2,98%

11.875,00

1,29%

11.875,00

VALOR (R$)

%

8,47%

27.369,70

EXECUÇÃO

R$

77.870,93

87.963,12

VALOR (R$)
EXECUÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

4,97%

14.902,28

EXECUÇÃO
VALOR (R$)

45.682,56
22.841,28

77.870,93

VALOR (R$)
1.8

30

EXECUÇÃO

VALOR (R$)
1.4

20

VALOR
TOTAL(R$)

EXECUÇÃO

VALOR (R$)
1.3

10

2º MÊS

CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M NO MUNICÍPIO DE BONITO - BAHIA

VALOR (R$)
1.2

1º MÊS

PERÍDO

SERVIÇOS

477.064,66
52%
919.694,71

919.694,71

R$
%

48%

PREVISÃO

100%

100,00%

PREVISÃO

Construtora (CREA e assinatura do responsável) - Proponente
_________ _____de __________________ de 2022
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2022

ANEXO IV
À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Bonito – BA.

MODELO DE CREDENCIAL

Credencio o Senhor (a) ......................................................................................, (nacionalidade,
estado

civil,

profissão),

portador

..........................................................,

expedido

do
pela

Registro

de

Identidade

nº

.........................................................,

devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o
nº.......................................................,

residente

à

rua

..............................................................................., nº ........ na cidade de ........................... Bahia, como meu mandatário, para representar esta empresa, com poderes para praticar todos
os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório Tomada de Preços nº TP003/2022, em
especial apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer,
apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do
direito aos mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.

_________ _____de __________________ de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2022

ANEXO V
À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Bonito – BA.

Declaração de Visita Técnica

Declaramos que o Sr. ______________________, portador do CREA nº. ......... representando a
empresa,..............................................................,
inscrita
no
CNPJ
sob
N°...................................., com sede na .........................................................................,, visitou o
local onde serão executados as obras e serviços referente à Tomada de Preços nº
TP003/2022 que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M COM ILUMINAÇÃO
NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BONITO - BAHIA.

_________ _____de __________________ de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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TOMADA DE PREÇOS Nº. TP003/2022

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Bonito – BA.

Declaração de Idoneidade

_________(Razão Social da Licitante)_______, estabelecida a _______(Endereço Completo da
Licitante)_______, inscrita no CNPJ sob o Nº _____(CNPJ)_________, através de seu
Diretor/Responsável Legal, Sr(a) ____________(Nome)____________ declara, sob as penas
da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

_________ _____de __________________ de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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TOMADA DE PREÇOS Nº. TP003/2022

ANEXO VII
À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Bonito – BA.

MODELO PREFERENCIAL DE PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: EMPRESA, ........................................, CNPJ n° ........................................,
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à ...................................................................., na
cidade de ......................................., no estado ......................................, por seu representante
legal Sr................................................................., (nacionalidade), (estado civil), (profissão),
portador da cédula de identidade nº................................. expedida pelo SSP-....., inscrito no
CPF sob o nº..................., residente e domiciliado na cidade de ....................................., Estado
da .........................., Residente no endereço............................................................. na cidade de
....................................., Estado da .........................., na forma de seus estatutos e ou contrato
social – anexos, e/ou constituído na forma do instrumento de procuração anexo.
OUTORGADO: Sr ............................................................................................. (nacionalidade),
(estado civil), (profissão), portadora cédula de identidade nº ...................................... expedida
pelo SSP-....., inscrito no CPF sob o nº.......................................... residente e domiciliado na
cidade de ................................................................ Estado da ..........................,
PODERES:
ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório,
especificamente na licitação modalidade Tomada de Preço nº TP003/2022, da Prefeitura
Municipal de Bonito - Bahia, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e
demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações,
interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos
inerentes ao referido certame, obrigando-nos e aos nossos sucessores pelo que tudo demos
por bom, firme e valioso.
_________ _____de __________________ de 2022
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS. RECONHECER FIRMA.
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TOMADA DE PREÇOS Nº. TP003/2022.

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO A LIGISLAÇÃO TRABALHISTA

À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Bonito – BA.
DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a
modalidade de Tomada de Preços Nº. TP003/2022, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo
7º. da Constituição Federal, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

_________ _____de __________________ de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IX

À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Bonito – BA.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EMPRESA, ........................................, CNPJ n° ........................................, pessoa jurídica de
direito privado, estabelecida à ...................................................................., na cidade de
......................................., no estado ......................................, declara, sob as penas da lei, com
base no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, que está enquadrada na
definição de ____________________ (Microempresa/ Empresa de Pequeno Porte).

_________ _____de __________________ de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO X

À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Bonito – BA.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a
modalidade de Tomada de Preços Nº. TP003/2022, que recebemos todas as peças relativas à
licitação – edital, anexos, plantas, arquivo digital e tomamos conhecimento de todas as
informações e das condições locais (vistoria) para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

_________ _____de __________________ de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO
SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE.

DECLARAÇÃO

Declaração para os devidos fins que a empresa....................................estabelecida a ..........
CEP.........., Município............ Estado............. Inscrita no CNPJ sob nº..........................., não
possui em seu quadro societário servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica
ou sociedade de economia mista, considerando que é vedado pagamento por serviços
prestados, neste casos, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses prevista
na LDO, comprovadas pelo proponente.

_________ _____de __________________ de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO XII

ARQUIVO DIGITAL CONTENDO AS PLANTAS E PROJETOS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA.
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ANEXO XIII
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO MUNICÍPIO DE BONITO - BAHIA
MEMORIAL DESCRITIVO

A EDIFICAÇÃO
O presente Memorial Descritivo descreve as diretrizes básicas para as obras de Construção de
Areninha, no município de Bonito, Bahia, onde serão executados de acordo com as
especificações técnicas contidas neste memorial os seguintes serviços:
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO

IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUICIONAL EXTERNO
ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES DE URBANIZAÇÃO E ARQUITETURA

CONVENÇÕES, SIGLAS E ABREVIATURAS

CONVENÇÕES
ARQUITETO – Autor do projeto de Arquitetura, designa-se na NB-578/89(NBR – 567) pela
expressão “Autor do Projeto“ e define-se como “Pessoa Física, legalmente habilitada,
contratada para elaborar o projeto de um empreendimento ou parte do mesmo“.
CRONOGRAMA – Tradução literal ou gráfica da previsão de desenvolvimento dos serviços em
função do tempo.
FISCALIZAÇÃO – Engenheiro, Arquiteto ou preposto credenciado pelo proprietário.
Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) pelo vocábulo “Fiscal” e define-se como “Pessoa Física
ou juridicamente habilitada para verificar o cumprimento parcial ou total das disposições
contratuais”.
INSTALADOR – Empresa contratada para a execução dos serviços de instalações especiais.
Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) como “Pessoa Física ou Jurídica, técnica e legalmente
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habilitada, escolhida pelo contratante para executar o empreendimento de acordo com o projeto
e considerações mutuamente estabelecidas, conforme legislação em vigor”.
PINTOR – Empresa que executará o tratamento superficial e aplicação das pinturas de
proteção anticorrosão e acabamento final.
PROPRIETÁRIO – Contratante das obras e serviços. Designa-se, na NB-578/89 (NBR/5671),
como “Pessoa Física ou Jurídica de direito, que tem a capacidade de determinar a execução de
um empreendimento, correndo por sua conta de todas as despesas inerentes”.
TRANSPORTADOR – Empresa responsável pelo transporte de peças, equipamentos e
materiais dos fabricantes e fornecedores até o canteiro da obra.
MEMORIAL DESCRITIVO
As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas
determinando normas e processos que devem ser utilizados para elaboração dos projetos e
execução dos serviços.
Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto Arquitetônico e seus
detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – especificações gerais, especificações
particulares e elementos gráficos dos projetos complementares e outras recomendações,
complementam-se e não devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a
cada uma delas é indispensável ao êxito na execução dos serviços.
Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de
caracterização de materiais ou produtos através de determinadas marcas, tipo, denominações
ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente similar de mesma qualidade”,
a qual será admitida a critério da Fiscalização e em comum acordo com o Arquiteto, respeitando
os critérios de analogia e semelhança a seguir estabelecidos:

Dos materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência e desempenham
idêntica função, apresentando as mesmas características exigidas nas especificações de
materiais ou serviços que a eles se refiram.

Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não tenham as
mesmas características exigidas nas especificações que a eles se refiram, eles terão analogia
parcial ou semelhança.

Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituição por equivalência, à
mesma se fará depois de ouvido o Arquiteto e com autorização da Fiscalização, sem
compensação financeira entre as partes, Proprietário e Construtor. Caso haja substituição por
semelhança, ouvido o Arquiteto e autorizada pela Fiscalização, o Construtor deverá abater do
custo à diferença que por acaso exista entre o material especificado e o utilizado.
Em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento ou serviço por substituição
dos materiais ou produtos, seja por equivalência ou semelhança.
Para a execução dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a mão de obra, materiais
e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar o
andamento e acabamento satisfatório das tarefas.
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Eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas especificações e os demais
elementos que compõem o projeto executivo serão resolvidas pela Fiscalização, a quem caberá
fornecer os esclarecimentos necessários, consultando para tal, os responsáveis pelo Projeto.
Os elementos que, por sua características específicas serão executados baseados em
“desenhos de produção e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nível de
“desenhos de projeto”, onde estão indicados os elementos necessários ao seu
desenvolvimento, o que será feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.
Fazem parte destas especificações, e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços,
as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes a materiais,
mão de obra e serviços e os padrões da ABNT.
Deverão ser obedecidas as exigências da Legislação Urbanística e Ambiental e do Código de
Obras do Município, bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessionárias
de Serviços Públicos, no que se refere à implantação das Obras.
Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando
necessária, será admitida com prévia autorização da Fiscalização, que para tal deverá consultar
os responsáveis pelo Projeto.
Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas,
prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as especificações, prevalecerão as
especificações.
Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas quanto a
sua interpretação ou na das peças gráficas, deverá ser consultada a Fiscalização que acionará
o projetista responsável para os devidos esclarecimentos.
MATERIAIS
Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de primeira
qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina.
Todos os materiais a serem empregados na Obra deverão satisfazer às presentes
especificações e, serão submetidas a exames e aprovação do Patrocinador e dos responsáveis
pelo Projeto.
Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro
equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por escrito da
Fiscalização, que para tal consultará os responsáveis pelo projeto.
Será fornecida à equipe de construção, através da equipe de fiscalização, a especificação
definitiva de materiais após a elaboração e aprovação dos projetos.
Caberá à Fiscalização, sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar por iniciativa própria
todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessário,
de modo a preservar sua boa qualidade.
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Nestas especificações, ratificando o já afirmado anteriormente, deve ficar perfeitamente
entendido que em todos os casos de caracterização de materiais, equipamentos e
componentes da obra, através de determinadas marcas, tipos ou fabricantes, utilizados como
referências, fica subentendida a alternativa “ou equivalente”, com a mesma função e
características, a qual será admitida a critério da Fiscalização, depois de ouvido os
responsáveis pelo projeto.
SERVIÇOS

MÃO DE OBRA
A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário, deverá ser de primeira qualidade,
especializada e com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Com
isso espera-se obter em todos os serviços a melhor execução e o melhor esmero possível, que
só deverão ser aceitos pela Fiscalização nessas condições.
Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de
proteção individual (EPI).

FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS
Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do ferramental e
dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos.
SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURAS PROVISÓRIAS DE APOIO
Serão dimensionados para atender as necessidades da obra, constando de sanitário para
operários e depósito para materiais. As estruturas serão provisórias do tipo barracão, devendo
atender a NR 18.

PLACA DA OBRA
Deverão ser colocadas placas alusivas às obras e serviços técnicos de terceiros, correndo os
custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Fiscalização da
SUDESB.
As placas oficiais, próprias da obra, terão as dimensões, conteúdo e padrão fornecidos pela
SUDESB, cabendo sua execução e colocação por conta da Construtora.
A Fiscalização da SUDESB indicará, em campo, os locais adequados para a colocação das
placas.

LIMPEZA DO TERRENO
Toda área de pavimentação deve ser limpa e isenta de impurezas, vegetação e resíduos. Nos
locais onde for executado o piso intertravado deve ser feita com retroescavadeira sobre rodas
com carregadeira.

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
Os estudos topográficos serão realizados com o objetivo de estudar e averiguar os níveis que
serão utilizados do solo para escavação, regularização e compactação do subleito bem como
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suas características, respeitando as condições impostas pela situação existente. Os estudos
geotécnicos serão executados obedecendo às orientações de acordo com NBR-9603.

BOTA FORA
O transporte do material retirado será realizado por veículo adequado, obedecendo às normas
Municipais.
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO
Deve ser executado em todo perímetro do campo de futebol para isolamento do equipamento
esportivo. Os perfis do alambrado serão em tubo de ferro galvanizados de bitola de 2” com
altura em todo comprimento do campo h=4,00m, com montantes a cada 3,0m e travamentos
nas extremidades revestido com tela metálica com camada plástica na cor verde e fixado nas
extremidades dos tubos através amarração com arames, aplicação anticorrosivo e pintura
esmalte sintético brilho na cor verde.
A tela metálica a ser utilizada será de arame galvanizado, revestida com camada plástica na cor
verde e fio 12 BWG e fixada nas extremidades dos tubos através amarração com arame
galvanizado fio 12 BWG revestido com camada plástica na cor verde, conforme especificação
em projeto.
O alambrado é estrutura com blocos de concreto simples com dimensões de 40x40x40cm e
viga baldrame de 15x40cm em todo o comprimento do equipamento.
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA

SUPRIMENTO DE ENERGIA
O suprimento de energia será através do quadro de distribuição Geral, denominado (QGBT),
que será alimentado pela concessionária local conforme ao que já existe no local. O QGBT
alimentará os postes existentes com um circuito de três fases + neutro com cabo EPR-1kV
90ºC, sendo (5x10mm²) para as fases, neutro e terra.
O percurso dos circuitos alimentadores serão através eletrodutos enterrados no solo.

CONDUTORES ELÉTRICOS
- NORMAS A SEREM SEGUIDAS

NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de PVC para tensões de
1 até 20 kV.

NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (padronização)

NBR 6812 – Queima vertical, fogueira.
Fabricantes: Pirelli, Pirastic ou equivalente.

NBR NM 247-2 - Cabos com isolação sólida de poli cloreto de Vinil para tensões até
450/750v, métodos de ensaio.

NBR NM 247-3 - Cabos isolados para instalações fixas com poli cloreto de Vinil para
tensões até 450/750v.

NBR NM 280 - Condutores de cobre para cabos isolados (padronização).
Fabricantes: Pirelli, Pirastic ou equivalente.
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GENERALIDADES
Os eletrodutos deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar morsas que reduzam
os seus diâmetros, quando cortados a serra, terão suas bordas limadas para remover as
rebarbas.
Não se fará emprego de curvas maiores que 90º, em cada trecho de canalização, entre duas
caixas ou entre extremidades e caixas, só poderão, no máximo, ser empregadas duas curvas
de 90º.
Deve-se evitar a aproximação de eletrodutos com cabos elétricos aos cabos de dados. Quando
isso não for possível, os mesmos deverão estar a uma distância mínima de 30 cm quando
instalados em paralelos.
Antes da enfiação, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos, para se retirar
à umidade e outra qualquer sujeira. Os condutores somente deverão ser enfiados após estar
totalmente concluída a rede de eletrodutos e perfilados e terminados todos os serviços de
construção que possam danificar os mesmos.
Os condutores de distribuição, que alimentam luminárias e tomadas de uso geral, quando
emendados deverão ser estanhados com solda e terão seu isolamento recomposto com fita
isolante.
As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas através de terminais de
compressão apropriados. Nas ligações no quadro deverá ser empregada arruela lisa de
pressão ou de segurança (dentadas), além dos parafusos e/ou porcas e contraporcas, onde
aplicáveis. No caso de dois condutores ligados ao mesmo terminal (ou borne), cada condutor
deve ter seu terminal.
Deve ser assegurada a continuidade elétrica em todas as partes metálicas que devem ser
conectados à ligação equipotencial.

CONDULETE
- Os cabos alimentadores foram projetados de modo a serem identificados facilmente nos
desenhos, não permitindo assim erros de dimensionamento na hora da execução;
- Os fios e cabos deverão seguir o seguinte Código de cores:
FASE A PRETO FASE B VERMELHO FASE C BRANCO RETORNO AMARELO NEUTRO
AZUL CLARO TERRA (PE) VERDE
- Todos os condutores da rede de iluminação devem estar instalados em eletrodutos montados
com continuidade elétrica assegurada;
- A seção mínima dos condutores de potência e iluminação será de 2,5 mm² mesmo que seja
por norma admitida seção inferior;
- Não serão admitidos condutores fixos aparentes;
- Qualquer isolamento de emendas de condutores, deverá ser feito com fita isolante tipo autofusão;
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- Todos os circuitos deverão ser identificados em seus quadros.

ELETRODUTOS
- Todos os eletrodutos (energia e telefonia) serão do tipo pesado, de diâmetro mínimo 40mm (1
1/2”). Não devem ter costuras, rebarbas ou cantos vivos.
- Todas as derivações e terminações devem ficar em quadros ou caixas de passagem com
tampa vedada e impermeabilizada;
- Toda a tubulação sem fiação (“seca”), deverá ter em seu interior um arame guia para
passagem futura de cabos;

QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO
Próprio para instalação de componentes modulares (mini disjuntores, diferenciais e DPS) em
trilho DIN com barramento de neutro, terra e medidores individuais para consumo de energia,
com porta opaca, porta documentos e fechadura. Ver Layout do quadro em planta.
É exigido por questões de operativas e de manutenção, manter uniformidade no fornecimento
dos componentes dos quadros, ou seja, todos os equipamentos devem ser de um só fabricante.
Os condutores instalados no interior do quadro devem ser agrupados por circuitos e arrumados
de modo que se evite uma montagem mal acabada.
Na distribuição dos circuitos de saída dos quadros, deve-se obrigatoriamente respeitar a
sequência das fases indicado no quadro de cargas.

IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
Deverá possuir placa geral de identificação localizada de forma facilmente visível no lado
externo, marcada de forma legível e durável e contendo, no mínimo, as seguintes informações
(conforme norma NBR-IEC-60439-3):
- Nome do fabricante ou marca.
- Tipo ou número de identificação.
- Tensão, corrente e frequência nominal.
- Grau de proteção.
Todos os componentes deverão ser identificados de forma legível, executada de forma durável
e posicionada de forma a evitar qualquer risco de confusão. Além disso, a identificação deve
corresponder à notação adotada nos documentos de projetos (diagrama unifilar e quadro de
cargas etc.).
A correspondência entre os componentes e o circuito deve ser efetuada de forma clara e
precisa.
Todos os circuitos de saída deverão possuir indicação das respectivas cargas alimentadas.
Atrás da porta do quadro, deverá apresentar um diagrama unifilar do mesmo, de acordo com o
projeto.
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EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
- Projetores

Refletor Led 150w SMD Bivolt à Prova D'água Branco frio;
- Características

Iluminação de alta qualidade, com grande quantidade de leds smd;

Alta economia de energia;

Longa vida útil;

Descarte não prejudicial ao meio ambiente, devido não emitir raio ultravioleta, nem
infravermelho;
- Informações técnicas:

Dimensões (mm): 320mm X 230mm X 30mm;

Potência: 150w;

Luminosidade: 24.000 lúmens;

Voltagem: AC 85-265V (Bivolt);

Temperatura de cor: Branco Frio (5.000K a 6000K);

Carcaça: Alumínio cor cinza;

Fio terra: Cor amarelo;

Vida útil estimada de até 50.000 horas;

Ângulo de abertura: 120°;

Proteção: IP66 (à prova d'água);
PAVIMENTAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA
Deverá ser feita uma decapagem de 20 cm de espessura em toda a área a ser pavimentada,
sendo que o material deverá ser todo removido e depositado na área interna do terreno, em
local a ser definido pela fiscalização.
O solo que receberá o novo pavimento deverá ser regularizado, nivelado e compactado
manualmente com soquete, mantendo-se os devidos caimentos. Sobre a sub-base regularizada
será aplicada uma camada de areia, na espessura de 6 cm, também nivelada e compactada
com compactador de placas vibratórias.

REVESTIMENTOS
A pavimentação será executada em blocos intertravados do tipo retangular, cor natural. Os
cortes de peças para encaixes de formação dos desenhos no piso deverão ser perfeitos. Em
caso de discordância entre o projeto e o executado, a fiscalização da Contratante terá o direito
de solicitar a remoção de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam
recolocados, por conta da Contratada; portanto, se durante a locação houver quaisquer
discordâncias com o projeto, estas deverão ser sanadas previamente ao assentamento.
Deverão ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado terá
espessura geral de 6 cm.
Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base antes do
assentamento dos blocos. O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia
fina (que será responsável pelo rejunte) e nova compactação, cuidando para que os vãos entre
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as peças sejam preenchidos pela areia. O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição.
O trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços estiverem
completos. O meio fio será pré-moldado de concreto e deverá seguir as dimensões e forma
conforme projeto em anexo. A resistência mínima do concreto utilizado na fabricação dos
meios-fios deverá ser de 20,0Mpa.
Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do subIeito
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. Será
colocada no fundo da vala uma camada do próprio material escavado, que será, por sua vez,
compactado até chegar ao nível desejado. O assentamento se dará com a utilização de
argamassa de cimento e areia (1:4), entre uma peça e outra.
TOTEM INSTITUCIONAL
Deve ser construído um totem em Acm (alumínio composto) com base em concreto armado. O
totem deve ter altura de 1,80 m com 1,00 m de comprimento e 0,20m de espessura. O totem
deverá ser revestido em placas de alumínio composto ‘ACM’, espessura 4 mm, com
acabamento PVDF. Deve ser instalada uma placa de inauguração de obra com dimensões de
0,60x0,80m.
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