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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – O Prefeito Municipal de Correntina, Estado da Bahia, o Senhor Nilson José Rodrigues, torna 

público que, às 08h00 horas do dia 19 de fevereiro de 2020 na Sala de Licitações da Prefeitura, 

realizará Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços, para escolha de proposta mais 

vantajosa para contratação de empresa especializada para executar as obras de melhorias 

habitacionais para controle da doença de Chagas na Localidade de Cabeceira do Arroz, Zona 

Rural deste Município, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e 

materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas 

físico-financeiro anexos a este Edital. A Tomada de Preços em epígrafe será realizada pela Comissão 

Permanente de Licitações designada pela Portaria 294/2019 de 16 de dezembro de 2019. Este 

Processo Licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores e Leis Complementares 123/2006 e 147/2014 e demais legislações pertinentes e, ainda, 

pelo estabelecido no presente Edital e em seus anexos. 

1.2 – Quaisquer esclarecimentos sobre a presente licitação deverão ser solicitados à Comissão 

Permanente de Licitações, sempre por escrito, à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França 

Barbosa – CEP nº 47.650-000 – Correntina – Bahia, e/ou no e-mail licita@correntina.ba.gov.br, 

cujas respostas serão transmitidas a todos os interessados até 02 (dois) dias úteis da data fixada para 

recebimento dos envelopes. Os pedidos de esclarecimentos aos termos do Edital deverão ser 

apresentados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data fixada para recebimento dos 

envelopes. 

1.3 – O Edital e seus anexos serão fornecidos em cópias e poderão ser adquiridos no Setor de Licitações 

e Contratos da Prefeitura de Correntina – Bahia, no horário das 08h00 às 13h30, mediante o pagamento 

de taxa no valor de R$ 15,00 (quinze reais) paga através de DAM – Documento de Arrecadação 

Municipal, conforme dispõe o Código Tributário do Município de Correntina – Bahia ou gratuitamente 

através dos sítios www.correntina.ba.gov.br e www.correntina.ba.io.org.br. 

1.4 – Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das condições locais não serão 

admitidas ou aceitas para futuras reclamações. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 – O objeto da licitação é a escolha de propostas mais vantajosas, nas condições estabelecidas neste 

Edital, seus anexos e na minuta de contrato, para contratação de empresa especializada para 

executar as obras de melhorias habitacionais para controle da doença de Chagas na Localidade 

de Cabeceira do Arroz, Zona Rural deste Município, com fornecimento de mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial 

descritivo e cronogramas físico-financeiro anexos a este Edital. 
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2.2 – Os anexos e demais documentações da Licitação são complementares entre si, de modo que 

qualquer detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, será considerado 

especificado para essa Licitação. 

2.3 – Os serviços e obras serão executados na Localidade de Cabeceira do Arroz, Zona Rural deste 

Município. 

2.4 – Justificativa para a execução das obras de melhorias habitacionais para controle da doença 

de Chagas na Localidade de Cabeceira do Arroz, Zona Rural deste Município detalhadas neste 

Edital: O Município de Correntina possui uma população desprovida de recursos financeiros, na 

maioria lavradores de subsistência. Necessitando, portanto, de ações governamentais voltadas para a 

prevenção de doenças relacionadas com a péssima qualidade das habitações e a falta ou inadequação 

dos serviços de saneamento básico. O Município possui grande parte de sua população localizada em 

área endêmica da Doença de Chagas, tendo como prevalência o Triatoma Infestans, além de outras 

espécies, conforme Relatório Epidemiológico/entomológico da DIVEP/SESAB. Considerando-se os 

altos índices de infestação de algumas localidades e a grande quantidade de cassas de taipa/adobe em 

condições precárias, o que facilita a presença do barbeiro, inseto vetor da Doença de Chagas, constatou-

se a necessidade de execução de um projeto de melhorias habitacionais com a reconstrução dos 

domicílios existentes. 

2.5 – O valor global estimado para contratação do objeto desta Licitação será de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), nos valores orçados estão inclusos BDI – Bonificações Diretas e Indiretas 

de 21,18% (vinte e um vírgula dezoito por cento), conforme planilha orçamentária e de composição 

do BDI anexadas a este Edital. 

2.6 – As despesas com a execução das obras e serviços objeto desta Licitação correrão à conta dos 

recursos provenientes do Convênio nº 0424/2017, firmado entre a União, por intermédio da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA), e o Município de Correntina-BA, e, de contra partida do Município, 

através das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Unidade: 02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atividade: 1115 – Programa de Melhoria Habitacional  

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                          4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

          24 – Transf. Convênios – Outros 

                                

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderá participar da licitação empresa de construção civil, nacional ou estrangeira autorizada a 

funcionar no país, regularmente constituída, e que atenda aos requisitos adiante relacionados, relativos à 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica e econômico-financeira.  

 

3.3 – DO CREDENCIAMENTO 

3.3.1 – Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto à Comissão de Licitação por 

um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta sessão pública. 

3.3.2 – Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído, e somente este será 

admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo 

representado. 
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3.3.3 – Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do subscritor, 

que deverá ter poderes para outorgá-la. O reconhecimento da firma poderá ser atestado nos moldes do 

Inciso I, artigo 3º, da Lei 13.726/2018.  

3.3.4 – A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia do 

Contrato Social ou equivalente da empresa. 

3.3.5 – Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social, devidamente acompanhada do documento original para autenticação na Sessão, ou 

cópia autenticada em cartório, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.3.6 – Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas. 

3.3.7 – A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não inabilitará o 

licitante, mas o impedirá de se manifestar durante a sessão. 

3.3.8 – Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no Anexo III 

(Carta de Credenciamento), com o reconhecimento da firma do subscritor, acompanhado da devida 

identificação através de sua Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente. O 

reconhecimento da firma poderá ser atestado nos moldes do Inciso I, artigo 3º, da Lei 13.726/2018. 

3.3.9 – Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO do 

licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital, 

conforme Anexo VI. 

3.3.10 – Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de 

retardatários, salvo na condição de ouvintes. 

3.3.11 – Para que sejam beneficiadas pelas leis complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedor individual deverão apresentar 

Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante onde fique 

demonstrada e comprovada sua atual condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual. A certidão deverá ser expedida em até 06 (seis) meses antes da data da 

abertura da licitação. 

3.3.11.1 – A apresentação da Certidão solicitada no subitem ―3.3.11‖ é facultativa, sendo apenas para 

gozo dos direitos estabelecidos nas Leis 123/2006 e 147/2014. A falta desta Certidão não inabilitará a 

licitante. 

3.3.12 – A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade da licitante dar-se-á 

na fase de Habilitação. 

3.4 – Não poderá participar da licitação a empresa que: 

a) Incorrer nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV da Lei n° 8.666/93. 

b) Estiver sob processo de falência ou concordata. 

c) Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação ou do fornecimento de bens a ela 

necessária, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação da 

Prefeitura Municipal de Correntina – Bahia, conforme Capítulo I, Seção III, Art. 9º, Inciso III da Lei 

8.666/93. 

3.5 – Não será permitida a participação em consórcio. 

3.6 – A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade do licitante, que, pelo 

descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 
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3.7 – A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos deste Edital, de seus anexos 

e das normas legais e regulamentares que o embasam, bem como das cláusulas contratuais a serem 

pactuadas conforme minuta em anexo. 

 

4 – DO LOCAL, HORA E FORMA DE ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1 – O interessado deverá protocolar na Sede da Prefeitura, à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França 

– Correntina – Bahia, até as 08h00 horas do dia 19 de fevereiro de 2020: 

. ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

. ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO 

4.2 – Cada envelope deverá conter, na parte externa, a seguinte indicação completa: 

TOMADA DE PREÇOS 002/2020 

NOME DO LICITANTE: 

ENDEREÇO, TELEFONE, FAX E E-MAIL DO LICITANTE: 

ENVELOPE (A ou B) 

4.3 – Os envelopes deverão ser apresentados lacrados, distintos, indevassáveis, sob pena de não 

aceitação da participação na licitação e sua devolução imediata. 

4.4 – Os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras capazes de comprometer sua 

nitidez, a juízo da Comissão Permanente de Licitações. 

4.5 – Caso necessário, o Envelope B poderá ser apresentado em mais de um volume, devidamente 

identificado e numerado sequencialmente. 

4.6 – Todos os documentos que compõem os envelopes deverão ser apresentados em cadernos com 

todas as folhas numeradas sequencialmente e rubricadas. 

4.7 – Os envelopes serão recebidos na Sala de Reuniões desta Prefeitura, no endereço indicado no 

preâmbulo, impreterivelmente até o horário especificado, prazo preclusivo do direito de participação. 

4.8 – Não serão recebidas propostas, impugnações ou recursos entregues em local diverso do indicado. 

5 – DA HABILITAÇÃO 

5.1 – Para comprovar sua qualificação, o licitante deverá apresentar no Envelope A, em uma via, em 

original ou cópia autenticada por cartório competente, Servidor desta Prefeitura ou publicação em 

jornal oficial, encadernados em páginas sequencialmente numeradas e rubricadas, os seguintes 

documentos de habilitação, todos dentro de seu prazo de validade, vedada sua substituição por 

protocolo de requerimento para sua obtenção: 

5.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor, devidamente registrado, quando sociedade 

comercial; sendo sociedade por ações, é exigido, também o comprovante da eleição de seus atuais 

administradores. 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

5.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e contribuições sociais. (Emitida em acordo com as 

portarias conjuntas RFB/PGFN nº 1.751/2014 e RFB/PGFN nº 1.821/2014). 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Emitida em acordo com a Lei nº 

12.440/2011). 

g) Alvará para Funcionamento Definitivo, ou expedido no Exercício de 2019. 

5.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Prova de registro, inscrição e regularidade no CREA ou CAU/BR do engenheiro responsável 

técnico. 

b) CRPJ – Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU/BR, devidamente regular, onde 

o profissional de nível superior habilitado em Engenharia Civil ou Arquitetura indicado/vinculado, 

seja o detentor do atestado de responsabilidade técnica exigido na letra ―c‖. 

c) Em conformidade com o estabelecido no Art. 30 da Lei 8.666/93, comprovação da licitante possuir 

no seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional habilitado no campo de 

engenharia, detentor de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, registrado(s) no CREA ou CAU, 

acompanhando da(s) respectiva(s) CAT(s) – Certidão(ões) de Acervo Técnico ou RRT(s) – Registro(s) 

de Responsabilidade Técnica com atestado, expedida(s) pelos correspondentes Conselhos, 

comprovando que o profissional tenha executado serviços ou obras similares ou superiores ao objeto 

desta licitação, e em atendimento ao Acórdão 244/2015 - Plenário, o(s) atestado(s)  apresentado(s)  

deverá(ão)  atender no mínimo os quantitativos apresentados abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UND.
QUANT. DO 

PROJETO

QUANT. 

MÍNIMA

1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
m² 1490,74 596,296

2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m² 2844,73 1137,892

3
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS
m² 702,48 280,992

4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA m² 702,48 280,992

5 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS und 13 5

6 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS und 13 5

7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
m² 2844,73 1137,892

 
Obs: O(s) atestado(s) apresentado(s) de outros profissionais que não constem na letra ―b‖ acima, não 

serão aceitos para efeito de habilitação. 

c.3) Justificativa técnica para adoção de quantitativos mínimos na qualificação técnico 

profissional: A especificação de quantitativos mínimos para comprovação de experiência exigidos nos 

itens especificados anteriormente, tem como finalidade minimizar riscos ao Erário, uma vez que não há 

como a Administração avaliar se as empresas/profissionais responsáveis técnicos envolvidos tenham 

experiência com determinada matéria na quantidade próxima ao que a Administração deseja contratar 

sem tal exigência. A exigência no quantitativo mínimo para o presente certame está fundamentada, 

também, na necessidade de execução simultânea de vários serviços ao mesmo tempo e com isso há 

necessária demonstração de capacidade operacional. A não cobrança de tais quantitativos representa 

fragilidade do processo de escolha, pois poderão ingressar no certame empresas com profissionais que 

tenham pouca (ou nenhuma) experiência nos serviços objeto desta licitação. As exigências de 

quantitativos mínimos encontram respaldo no Acórdão 244/2015-Plenário do Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=517108
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e) Indicação do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do 

objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pela realização dos serviços. 

e) Atestado de visita técnica emitido por responsável técnico do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Obras do Município de Correntina, declaratório de que a licitante, por intermédio de seu responsável 

técnico, conheceu o local onde serão executadas as obras e serviços objeto desta Licitação e suas 

eventuais dificuldades construtivas e operacionais. A visita deverá ser agendada no Setor de 

Engenharia da Secretaria de Obras e Serviços Públicos desta Prefeitura a partir do primeiro dia 

útil da publicação do Aviso desta Licitação e deverá ocorrer até o penúltimo dia anterior ao da 

realização da Licitação, das 08h00 às 13h30, através do Telefone (77) 3488-2134, sendo que as 

visitas agendadas iniciarão às 07h30 e terminarão às 13h30, caso não seja concluída a visita no dia 

agendado a mesma continuará no dia seguinte, caso seja dia útil. 

e.1) A Visita Técnica deverá ser realizada impreterivelmente pelo responsável técnico da empresa 

devidamente credenciado pela mesma para tal fim. 

e.2) O Município disponibilizará um responsável técnico para acompanhar o representante da empresa 

durante a visita técnica, contudo não se responsabilizará por despesas com transporte do mesmo aos 

locais que deverão ser visitados. 

e.3) A necessidade da exigência do Item 5.1.3, letra ―f‖ visa garantir segurança na contratação, pois é 

necessária a verificação de eventuais dificuldades construtivas e operacionais, tomando ciência das 

características do local onde serão executadas as obras e serviços e demais informações necessárias à 

elaboração da proposta. 

e.4) Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na 

realização dos serviços, ou paralisações nos equipamentos, arcando a licitante vencedora com quaisquer 

ônus decorrentes desses fatos. 

e.5) O atestado de vista técnica emitido por responsável técnico do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Obras do Município de Correntina, poderá ser substituído por declaração da licitante de que assume 

total responsabilidade decorrente de eventuais dificuldades construtivas e operacionais. 

e.6) A licitante que sagrar-se vencedora deste Processo Licitatório deverá apresentar, no prazo máximo 

de 07 (sete) dias após ser declarada vencedora, laudos de ensaios realizados pelo IPT – Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas em amostras de produtos de grama sintética que comprovem as especificações 

técnicas objeto do Edital no tocante aos itens: determinação da altura dos tufos, determinação do título 

dos fios, determinação de escartamento de tecimento, determinação do número de tufos por metro 

linear na longitudinal. Estes ensaios deverão estar em nome do próprio Licitante ou do fabricante do 

gramado sintético. 

e.7) A vencedora deverá apresentar amostra de 50x50cm do gramado sintético para apreciação da 

equipe técnica desta Administração. 

e.8) As exigências encontram respaldo na Lei n. 8.666/1993, nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei n. 

8.666/1993, bem assim do entendimento firmado por meio dos Acórdãos números 1.237/2002, 

808/2003, 526/2005 e 99/2005, todos do Plenário. 

e.9) As exigências contidas nos itens ―e.6‖ e ―e.7‖ serão critérios indispensáveis para homologação da 

licitação. 

5.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, conforme legislação em vigor, 

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. 

a.1) O Balanço Patrimonial deverá ser registrado na Junta Comercial da sede da licitante. 

a.2) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão vir acompanhados da ―Certidão de 

Regularidade Profissional‖, vinculada ao contabilista que assina as peças contábeis, cuja validade deve 

abranger a data limite para recebimento das propostas. 

a.3) Também será aceito documento que comprove a regularidade do profissional na data-base das 

demonstrações contábeis. 

a.4) Ficam dispensadas da apresentação do balanço patrimonial as empresas constituídas a menos de 

um ano que não encerraram seu primeiro exercício social. 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

devidamente regular. Nos casos em a certidão não constar data de validade, será considerado o prazo de 

90 (noventa) dias. 

 5.1.5 – OUTROS DOCUMENTOS 

a) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos a não ser na condição de aprendiz a partir de 14 

anos, se for o caso (Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002), conforme modelo do Anexo VIII. 

b) Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, conforme modelo Anexo VIII. 

c) Declaração que não possui vínculo com servidor público da Prefeitura do Município de Correntina, 

Estado da Bahia. 

d) Termo de compromisso em relação ao profissional técnico que acompanhará a obra, conforme 

modelo Anexo IX. 

e) Termo de compromisso de garantia pela obra, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme 

modelo Anexo X. 

5.1.6 – Serão considerados inabilitados os licitantes que: 

a) Deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios. 

b) Não atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para habilitação, salvo os casos em que for 

possível a promoção de diligência por parte da Comissão. 

5.1.7 – As certidões emitidas via internet poderão ser apresentadas em cópias simples, estando a sua 

conformidade sujeita à confirmação nos respectivos sítios. 

5.2 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

5.2.1 – Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante 

deverá apresentar, junto à habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da 

Federação da sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, com data de emissão não superior a 06 (seis) meses. 

5.2.2 – As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 123/06). 

5.2.3 – 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, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme Lei 123/2006 alterada pela Lei 

147/2014. 

5.2.4 – A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no tem 5.2.3 acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo dos sansões previstas no Art. 81 da Lei n.º 8.666/93, 

sendo facultado à PREFEITURA convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5.2.5 – Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas 

e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06). 

5.2.6 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

5.2.7 – Para efeito do disposto no subitem anterior (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123/06), 

ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 

o objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea ―a‖ 

acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do Art. 

44 da Lei Complementar nº 123/06 supramencionada, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do Art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06 retro 

mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

5.2.8 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens 5.2.5 e 5.2.6 acima, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 – No envelope B o licitante deverá apresentar, em uma via, a Proposta de Preço, que deverá ser 

apresentada em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante 

legal da licitante em todas as páginas, da qual deverá constar: 

6.1.1 – Objeto proposto, de forma a permitir a verificação e comprovação do atendimento às 

especificações exigidas neste Edital. 

6.1.2 – Razão social do licitante, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefone e/ou fax. 

6.1.3 – Preços unitários e globais dos itens propostos, expresso em real. 

6.1.4 – Prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da proposta. As 

propostas que não expressarem prazo será considerado o indicado neste Item. 

6.1.5 – Prazo para entrega das obras e serviços concluídos não superior a 09 (nove) meses, contados a 

partir da assinatura do contrato. 

6.1.6 – Valor total da proposta expresso em reais, em algarismos, e por extenso apresentado na Proposta 

de Preços. 
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6.2 – A não apresentação ou apresentação incompleta de quaisquer dos itens acima implicará a 

desclassificação do licitante. 

6.3 – No preço proposto deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, 

diretos ou indiretos, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação, sem a previsão de 

reajuste até a data de seu adimplemento. 

6.4 – Havendo divergência entre os valores unitários e globais nas propostas serão considerados, para 

efeito de classificação, os valores unitários. 

6.5 – Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 

cláusulas e condições do presente Edital. 

6.6 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo 

permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente, salvo mediante 

justificativa devidamente fundamentada e aceita pela CPL – Comissão Permanente de Licitações. 

6.7 – As propostas apresentadas em desacordo com as especificações exigidas neste Edital serão 

desclassificadas. 

 

7 – DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

7.1 – Às 08h00 horas do dia 19 de fevereiro de 2020, na Sala de do Setor de Licitações e Contratos 

desta Prefeitura, situada à Rua Chácara, 445 – Correntina – Bahia, em Correntina – Bahia, a Comissão 

Permanente de Licitações procederá à abertura dos Envelopes A e B, cujos documentos serão 

rubricados pelos seus membros e por representantes dos licitantes presentes. 

7.2 – A Comissão poderá promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 

do envelope. 

7.3 – A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase subsequente do 

procedimento licitatório. 

7.4 – Finda a fase de habilitação e abertos os Envelopes B, nenhum licitante poderá ser excluído da 

licitação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou somente 

conhecido após o julgamento, e na conformidade de ato escrito e motivado da Comissão. 

7.5 – De cada sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e também pelos representantes dos 

licitantes. 

7.6 – Após a fase de habilitação não caberá desistência por parte de licitante, salvo por motivo justo e 

aceito pela Comissão. 

  

8 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 – No julgamento e classificação das propostas serão observados os seguintes critérios: 

8.1.1 – A proposta será julgada pelo menor preço global, desde que atendidos os requisitos 

estabelecidos nesta licitação e os previstos na legislação pertinente, sendo que os preços unitários serão 

examinados relativamente à sua adequação, proporcionalidade e exequibilidade. 

8.1.2 – Será classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

A sequência da classificação se fará pela ordem crescente do preço. 

8.1.3 – Em caso de empate será obedecido o disposto no § 2º do Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ficando, 

desde já, convocadas as empresas licitantes para realização do sorteio na reunião de abertura e 

julgamento das propostas, que será marcada no ato da habilitação. 
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8.1.4 – Poderá ser desclassificada, a juízo da Comissão e por ato motivado, a proposta que contiver 

preço incoerente, excessivo ou manifestamente inexequível, ou que não atenda às exigências deste 

edital, nos termos dos arts. 44 e 48, incisos I e II da Lei n° 8.666/93; a que não se referir à 

integralidade do objeto da proposta, ou que contiver rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, 

irregularidade ou defeito de linguagem capaz de dificultar o julgamento. 

8.1.5 – No julgamento das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não 

solicitadas neste instrumento ou em diligências. 

 

9 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

9.1 – Realizado o julgamento final e esgotado o prazo para recurso, o resultado da licitação será 

submetido à homologação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para adjudicação do objeto da licitação ao 

vencedor. 

9.2 – O contrato será celebrado com a licitante vencedora, em conformidade com este Edital, com a 

legislação aplicável e com a minuta anexa, salvo no caso de recusa justificada.  

9.3 – O prazo para assinatura do contrato é de até 03 (três) dias úteis contados da data da ciência da 

notificação, que se dará através de publicação no sítio www.correntina.ba.io.org.br. Convocado, o 

adjudicatário que não comparecer no prazo e condições estabelecidos decairá do direito à contratação. 

9.4 – A licitante vencedora iniciará a obra em, no máximo, 05 (cinco) dias corridos após recebimento 

da Ordem de Serviços expedida pelo Município de Correntina. 

9.5 – A licitante vencedora compromete-se a contratar para execução da obra, sempre que possível, 

trabalhadores do Município de Correntina, absorvendo assim, mão-de-obra do local, ampliando as 

oportunidades de emprego. 

9.6 – Caso o primeiro classificado desista formalmente do direito de ser contratado, por motivo 

considerado justo e acatado pelo Município de Correntina, será convocado para exercer o mesmo 

direito, o licitante classificado em segundo lugar, nas mesmas condições da proposta vencedora. 

9.7 – O prazo de duração do contrato será de 09 (nove) meses, contados do início da prestação dos 

serviços prevista para a data de expedição da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado em acordo 

com o previsto na Lei 8.666/93. 

9.8 – A CONTRATADA manterá no canteiro de serviço um Diário de Obra com páginas numeradas em 

três vias, sendo duas descartáveis. Este Diário de Obra servirá para registro de fatos que tenham 

implicação contratual e para comunicações, tais como: 

9.8.1 – Solicitações de frentes de serviços. 

9.8.2 – Anotações de chuva, casos fortuitos, força maior e fatos. 

9.8.3 – Anotação do contingente do dia. 

9.8.4 – Marcar reuniões com a fiscalização ou vice-versa. 

9.8.5 – Comunicação dos serviços concluídos, para aprovação definitiva da Fiscalização, após sua 

inspeção. 

9.8.6 – Solicitação de emissão de faturas sob medições. 

9.8.7 – Solicitação de prorrogação de prazo integral ou parcial, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. 

9.8.8 – Comunicação das irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da 

Fiscalização. 

9.8.9 – Solicitação de substituição de profissionais já aprovados pela Fiscalização. 
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9.8.10 – Solicitação de substituição e complementação de serviços. 

9.8.11 – Solicitação de substituição e complementação de materiais para execução de serviços. 

9.8.12 – Demais assuntos pertinentes aos serviços.        

                                              

10 – DO PAGAMENTO 

10.1 – O Município realizará as medições mensais, atestando a execução das obras, sendo que a 

contratada apresentará até o 5º (quinto) dia útil ao da prestação dos serviços, uma nota fiscal 

correspondente aos valores dos mesmos. 

10.1.1 – As notas fiscais deverão vir acompanhadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, 

devidamente quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento. 

10.2 – Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal e cumpridas 

todas as formalidades legais anteriores a este ato. 

10.3 – O pagamento correspondente à última medição só será realizado mediante a apresentação da 

CND, junto ao INSS, relativo à obra e do termo de recebimento provisório da obra. 

10.4 – O termo de recebimento definitivo da obra/serviços será emitido 30 (trinta) dias após o seu 

recebimento provisório, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido. 

 

11 – DO REAJUSTAMENTO 

11.1 – Os preços propostos pressupõem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, o qual 

presidirá a relação entre as partes, durante todo o prazo de execução. Nenhum reajustamento ou 

realinhamento de remuneração, para mais ou para menos, se dará sem atendimento das normas gerais 

ditadas pela legislação federal, em especial quanto à oportunidade de aplicação. Os preços contratuais 

serão reajustáveis, segundo a variação do Índice Geral de Preços Médios (IGP-M). 

11.2 – A comprovação da majoração de um determinado item em nível nacional ou regional que afetar 

o equilíbrio do contrato será feita através de: 

11.2.1 – Notas Fiscais de compras referentes ao distribuidor, tanto da época do início do contrato como 

da ocasião do suposto aumento. 

11.2.2 – Apresentação de revista, jornal e/ou periódico, demonstrando o aumento do preço de um 

determinado item dentro do mercado. 

11.2.3 – Apresentação de planilha de custos compreendendo o custo do produto e demais componentes 

(impostos, transporte, funcionários, etc.). 

 

12 – DAS NORMAS DE SEGURANÇA 

12.1 – Com relação à segurança do trabalho, serão obedecidas todas as recomendações contidas na 

Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, 

publicada no DOU de 06/07/78 (Suplemento). 

12.2 – As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obra serão dimensionados, especificados e 

fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construção, observadas as 

especificações estabelecidas, em cada caso. 

12.3 – Serão de uso obrigatório os EPI(s) – Equipamento de Proteção Individual, obedecido o disposto 

nas Normas Regulamentadoras NR-6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI e NR-1 – 

Disposições Gerais. 
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12.4 – A contratante deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as 

suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no 

funcionamento da obra. 

12.5 – As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do 

cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua 

inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em 

decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais 

inaceitáveis na execução dos serviços. 

 

13 – DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

13.1 – Nos casos de habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento das propostas, cabe recurso 

administrativo, com efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato 

ou da lavratura da ata. 

13.2 – A interposição de recurso será comunicada pela Comissão aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do conhecimento do ato. Findo esse prazo, a 

Comissão poderá, também no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou submeter o 

recurso, devidamente informado, à decisão do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que será proferida no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento. 

13.3 – O licitante que considerar, nos termos da legislação vigente, irregular qualquer das exigências 

apresentadas, poderá impugnar este Edital, devendo, para tanto, protocolar pedido na CPL – Comissão 

Permanente de Licitações nesse sentido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 

envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) 

dias úteis. 

13.4 – As consultas e pedidos de esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos deverão ser protocolados 

na Comissão de Licitações, sito à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – 

Bahia – Fone (77) 3488-3247 – E-mail: licita@correntina.ba.gov.br, as consultas, pedidos de 

esclarecimentos, pedidos de impugnações e recursos que não forem dirigidos à CPL – Comissão 

Permanente de Licitações da Prefeitura de Correntina não serão conhecidos, ficando a CPL desobrigada 

a respondê-los. 

13.5 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante o Município de Correntina o 

licitante que, tendo-o aceito sem objeções, vier a apontar, depois da abertura dos envelopes de 

habilitação, falha ou irregularidade, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

13.6 – Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos no prazo legal, dirigidos à 

Comissão Permanente de Licitações e os quais deverão ser protocolados pela mesma, no endereço 

indicado no preâmbulo. 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 – Qualquer declaração nesta licitação será feita pelo titular da empresa, através de seu 

representante legal ou pessoa devidamente credenciada. 

14.2 – O MUNICÍPIO DE CORRENTINA poderá, sem que ao licitante caiba direito à indenização, 

revogar a presente licitação, no todo ou em parte, em razão de fato superveniente, ou anulá-la, caso 

sejam identificados no procedimento licitatório vícios insanáveis que caracterizem ilegalidades 

devidamente comprovadas. 

mailto:licitacorrentina@gmail.com
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14.3 – Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as 

que estiverem em regime de falência ou concordata. 

14.4 – É vedada a cessão total ou parcial, para terceiros, das obrigações adjudicadas em consequência 

desta licitação, sem a prévia e expressa anuência do Município. 

14.5 – A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

14.6 – A abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços 

realizar-se-á em sessão pública. 

14.7 – Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de habilitação e julgamento, em nome da empresa 

licitante, seu dirigente, preposto ou procurador credenciado. 

14.8 – O objeto da licitação poderá sofrer alterações, acréscimos ou decréscimos, por decisão unilateral 

do Município. 

14.9 – O regime jurídico do futuro contrato reserva ao Município a prerrogativa de modificá-lo ou 

rescindi-lo unilateralmente, na forma da lei, e fiscalizar a sua execução. 

14.10 – A contratada se obriga a manter, por todo tempo, da execução contratual, as condições de 

habilitação, incluída a sua regularidade perante os órgãos públicos. 

14.11 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das condições do 

presente Edital. 

14.12 – A empresa licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução dos serviços, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

14.13 – As supressões que excedam o limite acima serão objeto de acordo celebrado entre as partes 

contratantes, na forma disposta no § 2º, Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

14.14 – Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização deste 

Processo Licitatório na data marcada, a data constante deste Edital será transferida, automaticamente, 

para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

14.15 – A licitante vencedora deverá disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos 

serviços contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o cumprimento do prazo 

contratual, a qualidade e especificação técnica dos trabalhos. 

14.16 – Será de responsabilidade da CONTRATADA o registro dos serviços no Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura (CREA/BA), bem como a aprovação destes nos respectivos órgãos 

competentes do Estado e do Município, caso seja necessário. 

14.17 – Todas as taxas, emolumentos e despesas decorrentes do projeto, bem como os conjuntos de  

cópias de todos os projetos são de competência da CONTRATADA. 

14.18 – No término dos serviços será elaborado pela CONTRATADA e entregue à CONTRATANTE, 

o relatório fotográfico da obra, projeto ―AS BUILT‖, com o cadastramento de todas as modificações 

que por ventura foram efetuadas na obra em relação aos projetos executivos, devendo estes serviços ser 

acompanhados por engenheiro(s) ou arquiteto(s), após liberação da Fiscalização, e o desenho elaborado 

em AUTOCAD. 

14.19 – Maiores esclarecimentos serão prestados no Setor de Licitações e Contratos, situado à Rua 

da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa, em dias úteis, no horário de 7h30 às 13h30, ou 

pelo telefone (77) 3488-3247. 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 14 de 67 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

14.20 – As demais fases deste Processo Licitatório, inclusive respostas a eventuais recursos, serão 

publicadas no Diário Oficial do Município de Correntina no sítio www.correntina.ba.io.org.br, 

ficando os interessados em participar obrigados a acessá-la.  

14.21 – Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o foro competente é o da Comarca de 

Correntina – Bahia, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

14.22 – Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica do Município. 

 

 

Correntina – Bahia, 27 de janeiro de 2020.  

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.correntina.ba.io.org.br/
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ANEXO I 

MODELO CARTA PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 

 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Tomada de Preços nº 002/2020, 

estamos apresentando proposta contratação de empresa especializada para executar as obras de 

melhorias habitacionais para controle da doença de Chagas na Localidade de Cabeceira do Arroz, 

Zona Rural deste Município, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e 

materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas 

físico-financeiro ao Edital, em conformidade com este Edital e seus anexos, objeto da licitação em 

referência, declarando expressamente, que: 

- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta. 

- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário e 

global dos serviços, bem como total geral por extenso.  

- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus 

Anexos, comprometendo-nos a proceder a execução dos serviços objeto desta licitação. 

- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento dos 

produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, 

portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução completa do contrato. 

- o(a) portador(a) desta Carta o(a) Sr.(a) ______________, portador(a) da CI/RG nº ____________ e do 

CPF/MF nº _______________ está devidamente habilitado(a) a prestar todas as informações e 

esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os 

compromissos e obrigações relacionados com esta Licitação. 

- a proposta terá prazo de validade de ______ (__________) dias corridos, a contar da data da sua 

entrega.  

- prazo de execução dos serviços não superior a 09 (nove) meses. 

Dados complementares 

Razão Social: _______________________________________ 

Telefone: __________________________________________ 

Fax: ______________________________________________ 

Endereço: _________________________________________ 

Bairro: ____________________________________________ 

Cidade: ___________________________________________ 
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Estado: ___________________________________________ 

CEP: _____________________________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

 

Dados bancários 

Nome do Banco: __________________________________________ 

Agência: ________________________________________________ 

Conta Corrente da Empresa: ________________________________ 

 

Dados de quem assinará o contrato (caso a licitante seja vencedora): 

Nome do representante: ____________________________________ 

Estado Civil: _____________________________________________ 

Profissão: ________________________________________________ 

Endereço residencial: _______________________________________ 

Cidade _________________________ CEP: _____________________ 

CPF: ___________________________ CI/RG: ___________________ 

Telefone: ________________________E-mail: ____________________ 

 

 

 

(local e data) 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 

CORRENTINA – BAHIA E A EMPRESA 

_____________________, NA FORMA ABAIXO. 

 

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Correntina, Estado da 

Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 445, em Correntina – BA, 

inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Nilson José 

Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e domiciliado à Rua da Mineração, 616 – 

Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e 

portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e, de outro lado, como CONTRATADA, a Empresa 

___________________________, com sede ______________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, neste ato representada por seu(sua) representante o(a) Sr.(a) 

______________________, (qualificação do(a) representante), portador(a) do CPF nº _______________ e 

da CI/RG nº _______________, doravante denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e 

ajustam firmar o presente contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, das cláusulas e 

condições estabelecidas no Edital de Licitação Tomada de Preços nº 002/2020, Processo Administrativo 

nº 016/2020 homologado pelo Prefeito Municipal no dia _____/____/2020 e nas cláusulas prevista nesta 

instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE, serviços com execução das obras de melhorias 

habitacionais para controle da doença de Chagas na Localidade de Cabeceira do Arroz, Zona Rural 

deste Município, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais 

necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro 

anexos ao Edital, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do 

Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços nº 002/2020 homologado pelo Prefeito Municipal 

em __________ de _________ de 2020. 

1.2 – Os serviços e obras serão executados na Localidade de Cabeceira do Arroz, Zona Rural deste 

Município.  

1.3 – O processo, normas, instruções, assim como a proposta da CONTRATADA constante da Licitação 

Modalidade Tomada de Preços nº 002/2020, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual 

independente de transcrições. 

1.4 – A CONTRATADA deverá assegurar a perfeita execução das obras objeto deste contrato, devendo 

responder por quaisquer imperfeições decorrentes da prestação dos serviços objeto deste Contrato pelo 

período de 05 (cinco) anos a partir da data do recebimento definitivo das obras. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de R$ ________ 

(________), conforme Planilha de preços unitários e totais apresentadas em sua proposta. 
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§ 1º – As despesas com a execução das obras e serviços objeto deste contrato correrão à conta dos recursos 

provenientes do Convênio nº 0424/2017, firmado entre a União, por intermédio da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA), e o Município de Correntina-BA, e, de contra partida do Município, através das 

seguintes Dotações Orçamentárias: 

Unidade: 02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atividade: 1115 – Programa de Melhoria Habitacional  

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                          4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

          24 – Transf. Convênios – Outros 

§ 2º – O Município realizará as medições mensais, atestando a execução das obras, sendo que a contratada 

apresentará até o 5º (quinto) dia útil ao da prestação dos serviços, uma nota fiscal correspondente aos 

valores dos mesmos. 

§ 3º – As notas fiscais deverão vir acompanhadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, devidamente 

quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento. 

§ 4º – Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal e cumpridas todas 

as formalidades legais anteriores a este ato. 

§ 5º – O pagamento correspondente à última medição só será realizado mediante a apresentação da CND, 

junto ao INSS, relativo à obra e do termo de recebimento provisório da obra. 

§ 6º – O termo de recebimento definitivo da obra/serviços será emitido 30 (trinta) dias após o seu 

recebimento provisório, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido. 

§ 7º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento, desde que 

devidamente justificado o atraso. 

§ 8º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 

como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 9º – A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir dívidas de 

responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular 

execução contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se deste 

modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando 

avaliados previamente por órgão da Administração responsável pela realização do Processo Licitatório que 

deu origem ao contrato, e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 

3.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico 

financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea ―d‖ da Lei 8.666/93. 

3.3 – Caso ocorra variação nos preços, a CONTRATADA deverá solicitar formalmente a CONTRATANTE, 

devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido. 

3.4 – Em caso de redução nos preços dos produtos, a CONTRATADA fica obrigada a repassar à 

CONTRATANTE o mesmo percentual de desconto. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
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4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de 09 (nove) meses, tendo seu início previsto para o dia _____ 

de _______ de 2020 e seu término previsto para _________ de _______________de 2020, podendo se 

prorrogado com as bases legais estabelecidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 

a) Executar a obra, sob o regime de empreitada global, obedecendo fielmente ao projeto, planta, memoriais, 

especificações, e legislação ambiental, na forma constante dos anexos da Tomada de Preços 002/2020, que 

passam a fazer parte integrante do presente Contrato. 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento ou dos materiais 

empregados, a critério da Administração. 

c) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

d) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou 

omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao 

Município ou a terceiros. 

e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem prestados, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

f) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o 

órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá 

ou outra forma de identificação. 

g) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração. 

h) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

i) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos 

produtos. 

j) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

l) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

m) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar quaisquer fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 

Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 

n) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

o) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

p) Manter em local visível a público, a placa de identificação das obras conforme modelo fornecido pela 

CONTRATANTE; substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de 

justificativa por parte deste, qualquer empregado, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público. 
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q) Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos dos empregados 

e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas. 

r) Apresentar junto à primeira fatura dos serviços, cópia da matrícula da obra junto ao INSS, se for 

necessário. 

s) Apresentar, junto às parcelas intermediárias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o 

recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas. 

t) Apresentar junto à última fatura dos serviços, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à 

matrícula da obra. 

u) Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, mão-de-obra, pagamento de 

seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à Legislação Tributária, Trabalhista e 

Previdenciária. 

v) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela obra junto ao 

CREA/BA. 

x) Manter um profissional responsável técnico com nível superior para acompanhamento da execução das 

obras, como responsável técnico. 

II – da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços de acordo 

com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente da planilha orçamentária, do 

memorial descritivo e do cronograma físico-financeiro. 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

e) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação dos serviços, nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

f) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

g) Receber provisoriamente os serviços, designando responsável técnico para tal finalidade. 

h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços fornecidos provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

6.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento Convocatório serão 

aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 
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a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto do contrato 

sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, 

até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 

Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a parcela 

inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela 

Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

8.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço global. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel 

observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos fornecidos. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos do Município de Correntina, por meio do Sr. Lucas Araújo Silva, brasileiro, maior, 

solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Novo Horizonte, 12 – Novo Horizonte – CEP 

nº 47.650-000 – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 023.080.195-14 e portador da CI/RG nº 

11.944.470-40 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 

responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 

contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a terceiros, por qualquer 

irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

10.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada caso, no Art. 65, § 1º da 

Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato. 

10.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o pagamento 

referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam sendo fornecidos de 

acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS TRIBUTOS 

11.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas, 

previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do Município. 
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11.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os tributos a 

que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, nos prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam condições 

para a continuidade do mesmo. 

II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 

execução. 

§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a 

rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e 

fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse 

público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de 

autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na 

forma estabelecida pelo Art. 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida decorrente do 

presente Contrato. 

 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 

(duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

Correntina – Bahia, _______ de _________ de 2020. 

 

 

Prefeitura Municipal de Correntina   Empresa Adjudicada Vencedora 

CNPJ 14.221.741/0001-07    CNPJ ___________________ 

CONTRATANTE     CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª) _________________________________   2ª) _________________________________ 
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ANEXO II-A 

DECLARAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 

 

 

Processo Administrativo nº 016/2020 

Contrato Administrativo nº __________/2020 

Objeto: Execução das obras de melhorias habitacionais para controle da doença de Chagas na 

Localidade de Cabeceira do Arroz, Zona Rural deste Município, com fornecimento de mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial 

descritivo e cronogramas físico-financeiro anexos ao Edital, cujas descrições detalhadas bem como as 

obrigações assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços 

nº 002/2020. 

 

 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

Declaro que serei responsável pela fiscalização do Contrato nº ____/2020, originado 

do Tomada de Preços nº 002/2020, acompanhado sua execução e adotando os procedimentos que se 

fizerem necessários para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as cláusulas do instrumento e 

disposições que regulam a matéria. 

 

Servidor Responsável: Lucas Araújo Silva 

Endereço: Rua Novo Horizonte, 12 – Novo Horizonte – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Cargo/Função: Engenheiro Civil 

Matrícula: 8338 

Fone para contato: (77) 3488-2134 

E-mail: lucasaraujo.eng@hotmail.com  

 

 

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66.722/D 

Fiscal do contrato 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lucasaraujo.eng@hotmail.com
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ANEXO III 

MODELO CARTA CREDENCIAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

 

(local e data) 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA DE CORRENTINA – BAHIA 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente a Empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________, com Sede na ______________, por meio de seu(sua) representante 

sócio(a)/proprietário(a) o Sr.(a) ________________, portador (a) da CI/RG nº __________________ e 

do CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado(a) à Rua ________________, 

credencia o(a) Sr.(a) ____________________, portador (a) da CI/RG nº __________________ e do 

CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado(a) à Rua ________________, a 

participar do Processo Licitatório relativo à Tomada de Preços nº 002/2020, promovido pela Prefeitura 

Municipal de Correntina – Bahia, podendo o mesmo, rubricar documentos, renunciar o direito de 

recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, 

praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Identificação e assinatura do outorgante 

(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante). 
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ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E COMPOSIÇÕES DOS BDIs  

 

 

Responsável Técnico: Lucas Araújo Silva, CREA/BA nº 66722/D. 

Obra: Contratação de empresa especializada para executar as obras de melhorias habitacionais 

para controle da doença de Chagas na Localidade de Cabeceira do Arroz, Zona Rural deste 

Município, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, 

conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro anexos ao 

Edital. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ITENS Cód. SINAPI DESCRIÇÃO Unid. Qaunt. Vr. Unit. (Em R$) Vr. Unit. c/ BDI 

(Em R$) 

Vr. Total (Em 

R$) 

1,0 

  

SERVIÇOS 

PRELIMINARES/INSTALAÇÃO 

DO CANTEIRO DE OBRAS         

17.826,40 

1,1 73859/002 LIMPEZA MANUAL DO 

TERRENO (C/ RASPAGEM 

SUPERFICIAL) 

m² 973,85 0,81 0,98 

958,25 

1,2 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE 

OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M 

- SEM REAPROVEITAMENTO 

M 572,90 22,27 26,99 

15.462,12 

1,3 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO                                                    

- 

PADRÃO FUNASA 3,20x2,00M 

=6,40M² 

m² 6,4 181,29 219,69 

1.406,03 

                

2,0 
  

MOVIMENTO DE TERRA 
        

7.018,43 

2,1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE 

VALAS EM SOLO ATÉ  2,00 m de 

profundidade     - 

Dimensões:  0,30x0,40m 

M³ 73,08 40,45 49,02 

3.582,45 

2,2 96995 ATERRO APILOADO(MANUAL) 

EM CAMADAS DE 20 CM COM 

MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 

M³ 115,60 24,53 29,72 

3.435,98 

                

3,0 
  

INFRA E SUPERESTRUTURA 
        

43.510,48 

3,1 95467 FUNDAÇÃO EM ALVENARIA 

DE PEDRA RACHAO OU PEDRA 

DE MAO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA TRACO 1:6 

(CIMENTO E AREIA.    MED.=30 

x 40cm 

M³ 73,08 209,13 253,42 

18.519,90 

3,2 93205 

CINTA INFERIOR (RADIER) EM 

ALVENARIA DE BLOCOS - TIPO 

CANALETA 14X19X39CM, 

ESPESS. = 14CM, ASSENTADOS 

COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA). 

M 613,34 15,14 18,35 

11.253,48 
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3.2.1 92792 

ARMADURA DE AÇO, CORTE E 

DOBRA DE TIRANTES DE AÇO 

CA-50   5/16" (6.3MM) EM 

BLOCOS CANALETAS; DUAS 

PEÇAS ENGASTADAS E 

AMARRADAS COM ARAME 

RECOZIDO. 

KG 242,28 4,19 5,08 

1.231,04 

3.2.2 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO 

MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES         -         

(Incluindo 

concreto fck 20 MPA sobre bloco 

canaleta)   -   h= 0,20m 

M³ 9,19 70,45 85,37 

784,54 

3,3 

93205 

CINTA DE AMARRAÇÃO SUP. 

MED. 09X20CM EM BLOCO 

ESTRUTURAL-TIPO CANALETA 

9X19X29CM, ESPESS. = 

09CM,ASSENTADOS SOBRE 

VÃOS DE PORTAS, JANELAS E 

BASCULANTE, NAS PAREDES 

EM TODO O PERÍMETRO 

EXTERNO E CRUZADA NOS 

SENTIDOS HORIZONTAL E 

VERTICAL 

M 541,80 15,14 18,35 

9.940,87 

3.3.1 92792 

ARMADURA DE AÇO, CORTE E 

DOBRA DE TIRANTES DE AÇO 

CA-50   5/16" (6.3MM) EM 

BLOCOS CANALETAS; DUAS 

PEÇAS ENGASTADAS E 

AMARRADAS COM ARAME 

RECOZIDO. 

KG 214,02 4,19 5,08 

1.087,45 

3.3.2 74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO 

MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 

(Incluindo concreto fck 20 MPA 

sobre bloco canaleta)   -   h= 0,20m 

M³ 8,12 70,45 85,37 

693,20 

4,0 

  

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO 

(Paredes e Painéis) 
        

82.774,01 

4,1 89168 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL 9X19X19CM 

(ESPESS. 9CM)  E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. 

m² 1.490,74 45,65 55,32 

82.460,33 

4,2 95465 

COBOGO CERAMICO OU DE 

CONCRETO (ELEMENTO 

VAZADO), 06 unids. 9X20X20CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:4 DE CIMENTO E 

AREIA (Banheiro 0,60x0,40m) 

m² 3,12 82,96 100,54 

313,67 

      

5,0 

  

REVESTIMENTOS 

(Interno/Externo de paredes)       
  

91.061,58 

5,1 87878 CHAPISCO APLICADO EM 

ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. 

m² 2.981,48 2,35 2,85 

8.497,68 

5,2 87530 MASSA ÚNICA, PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, 

ESPESSURA DE 20MM. 

m² 2.844,73 21,61 26,19 

74.491,49 
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5,3 87528 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO 

DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

ESPESSURA 20MM. 

PREPARADO E APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES 

INTERNA DE PAREDES. 

m² 136,75 23,63 28,64 

3.916,14 

5,4 93395 

REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO GRÊS OU 

SEMIGRÊS DE DIMENSÕES 

20X30 CM APLICADAS NAS 

PAREDES H=1,70m  E SOBRE A 

EXTENSÃO DAS PIAS H=0,40m. 

m² 136,75 25,08 30,39 

4.156,26 

      

6,0 
  

COBERTURA 
      

  
54.527,48 

6,1 92541 TRAMA DE MADEIRA 

COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSP. VERTICAL. 

m² 702,48 35,33 42,81 

30.074,35 

6,2 94445 TELHAMENTO COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS 

m² 702,48 19,20 23,27 

16.345,14 

6,3 94221 CUMEEIRA PARA TELHA 

CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA(CIMENTO, CAL, 

AREIA)  TRAÇO 1:2:9  P/ 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSP VERTICAL. 

M 118,88 11,53 13,97 

1.660,85 

6,4 94224 EMBOÇAMENTOS COM 

ARGAMASSA (Beiribicas) e cordão 

de arremate 

M 386,20 13,78 16,69 

6.447,13 

      

7,0 
  

ESQUADRIAS 
        50.759,55 

7,1 73933 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, 

TIPO VENEZIANA, COM 

GUARNICÃO e FERROLHO 

INTERNO. 

Dim.: 0,60x2,10m 

m² 16,38 332,40 402,80 

6.597,80 

7,2 73933 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, 

TIPO VENEZIANA, COM 

GUARNICÃO, FECHADURA e 

FERROLHO INTERNO. Dim.: 

0,80x2,10m 

m² 43,68 332,40 402,80 

17.594,14 

7,3 94562 JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 

FOLHAS, CHAPA METÁLICA, 

100 x 100cm, 

m² 60,00 365,40 442,79 

26.567,61 

8,00 
  

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
        10.507,06 

8,1 89355 PONTOS DE ÁGUA FRIA, 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL DE 20 

MM PARA RAMAIS DE 

CHUVEIRO, CAIXA DE 

DESCARGA, LAVATÓRIO, PIA 

DE COZINHA, TANQUE DE 

LAVAR ROUPAS E LIGAÇÃO DA 

REDE GERAL PARA O 

RESERVATÓRIO , INCLUSIVE 

CONEXÕES, RASGOS E 

M 222,00 9,68 11,73 

2.604,38 
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CHUMBAMENTOS DAS 

PAREDES. 

8,2 74202/002 

BASE DO RESERVATÓRIO - 

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, 

SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS 

ATE 3,50m E= 10CM, C/LAJOTAS 

E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 

C/ESCORAMTº  E 

FERRAGEM NEGATIVA      -       

DIM.= 1,30x0,90m 

m² 15,21 48,59 58,89 

895,66 

8,3 88504 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE 

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 

POLIETILENO 

COM CAPACIDADE PARA 500 

LITROS, TORNEIRA-BÓIA REAL 

20MM, ADAPTADOR COM 

FLANGE 25MMX3/4". REGISTRO 

DE ESFERA 3/4" ANTES DA 

BOIA E OUTRO RG DE GAVETA 

3/4" NA SAIDA DO TUBO DE 

DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PARA 

O BANHEIRO E INCLUSIVE 

TUBOS E CONEXÕES DE 

20/25MM. 

unid 13,00 386,40 468,24 

6.087,11 

8,4 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", 

FORNECIDO E INSTALADO 

unid 13,00 21,43 25,97 

337,55 

8,5 94494 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO. 

FORNECtº E INSTALAÇÃO. 

unid 13,00 36,97 44,80 

582,36 

                

9,00 
  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
        14.483,69 

9,1 89714 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL 

DN 100MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO PARA VASO 

SANITÁRIO 

M 104,00 28,03 33,96 

3.532,29 

9,2 89711 FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DO TUBO DE 

VENTILAÇÃO COM TUBO E 

CONEXÕES DE 

40MM, COM ALTURA MINIMA 

DE 0,30CM ACIMA DO 

TELHADO. 

M 78,00 9,97 12,08 

942,18 

9,3 89712 

PONTOS DE ESGOTO - 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 

ESGOTO 

PREDIAL DN 50MM,  PARA 

CAIXA SIFONADA, CAIXAS DE 

GORDURA E DE INSPEÇÃO, 

PIA,LAVATÓRIO E TANQUE, 

INCLUSIVE CONEXÕES 

M 156,00 14,35 17,39 

2.712,74 

9,4 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 

X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E 
unid 13,00 16,18 19,60 

254,84 
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INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. 

9,5 74166/001 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM 

ALVENARIA DE BLOCOS, 

60X60X60 cm, REVESTIDA 

INTERNAMENTE COM BARRA 

LISA (cimento e areia - traço: 1:4) 

COM TAMPA PREMOLDADA DE 

CONCRETO E FUNDO DE 5 CM 

EM CONCRETO 15MPA,  TIPO C 

- ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

unid. 13,00 190,13 230,40 

2.995,15 

9,6 98110 

CAIXA DE GORDURA PVC, COM 

TAMPA, 21 LITROS (MOD. 

MASTER PLUS-CIPLA OU 

SIMILAR COM A MESMA 

CAPACIDADE DE 

RESERVAÇÃO) - DIM. 

250X230X75 MM - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

unid 13,00 256,87 311,27 

4.046,50 

      

10,0 

  

LOUÇAS E ACESSSÓRIOS 

SANITÁRIOS       
  

4.193,65 

10,1 95469 

VASO SANITARIO SIFONADO 

LOUÇA BRANCA PADRAO 

POPULAR E CONJUNTO PARA 

FIXAÇAO DO VASO COM 

PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA 

e ASSENTO SANITÁRIO 

PLÁSTICO, 

PADRÃO POPULAR - 

Fornecimento e Instalação 

unid 13,00 115,65 140,15 

1.821,94 

10,2 

1030 

CAIXA DE DESCARGA DE 

PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, 

PUXADOR FIO DE NYLON, 

INCLUSIVE CANO, BOLSA, 

CURVA E ENGATE. 

unid 13,00 25,85 31,33 

407,23 

10,3 86904 LAVATÓRIO DE LOUÇA 

BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 

39CM, PADRÃO POPULAR - 

Inclus. 

TORNEIRA METAL cromada 

20mm, VÁLVULA E SIFÃO PVC 

flexível  -  Fornectº e Instal. 

unid 13,00 71,74 86,94 

1.130,20 

10,4 7608 FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DO CHUVEIRO 

PLÁSTICO SIMPLES 5"  

ACOPLADO EM 

HASTE 1/2 ", AGUA FRIA 

unid 13,00 4,26 5,16 

67,11 

10,4 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E   CANOPLA 

CROMADOS 

unid 13,00 48,70 59,01 

767,17 

11,0 

  

PIA DE COZINHA  - 

(0,50x1,00m)       
  

3.252,08 

11,1 86934 PIA DE COZINHA EM 

MÁRMORE SINTÉTICO, DIM.: 

0,50x1,00m,  DE BOA 

QUALIDADE, 

COM UMA CUBA, SIFÃO PVC 

FLEXÍVEL, VÁLVULA PLÁSTICA 

E TORNEIRA DE METAL 20MM. 

ASSENTADA SOBRE DUAS 

COLUNAS DE ALVENARIAS 

unid. 13,00 206,44 250,16 

3.252,08 
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REBOCADAS E PINTADAS; NAS 

DIMENSÕES 0,50x0,80m 

      

12,0 

  

TANQUE DE LAVAR ROUPAS  - 

(0,50x1,20m)       
  

2.418,30 

12,1 86929 TANQUE DE LAVAR ROUPAS 

EM MÁRMORE SINTÉTICO, 

DIM.: 0,50x1,20M, COM UMA 

CUBA E UM BATEDOR, DOIS 

SIFÕES FLEXIVEIS EM PVC, 

DUAS VÁLVULAS PVC E DUAS 

TORNEIRAS DE METAL 20mm. 

ASSENTADO SOBRE DUAS 

COLUNAS DE ALVENARIAS 

REBOCADAS E PINTADAS; NAS 

DIMENSÕES 0,50x0,80m 

unid 13,00 153,51 186,02 

2.418,30 

      

13,0 
  

FOSSA SÉPTICA  - (1,50x2,50m) 
      

  
26.601,88 

13,1 98082 

FOSSA SEPTICA EM 

ALVENARIA DE BLOCOS 

CERAMICOS DIM. EXTERNAS 

1,10X2,10X1,50M, REVESTIDA 

INTERNAMENTE COM BARRA 

LISA,  TAMPA EM CONCR. 

ARMADO Espess. 8 CM 

unid 13,00 1.656,15 2.006,92 

26.089,99 

13,2 94975 Fundo em concreto simples - traço 

1:3,5 (cimento, areia lav. grossa e 

brita 0) 

Espess =  0,08m 

m³ 1,56 270,78 328,13 

511,89 

      

14,0 
  

SUMIDOURO 
      

  
19.128,37 

14,1 98094 

SUMIDOURO EM ALVENARIA 

DE BLOCOS CERAMICOS 01 

VEZ, A CRIVO, ATÉ A ALTURA 

0,80M; -  DIAMETRO 1,50M E 

ALTURA 2,50M, COM TAMPA 

EM CONCRETO ARMADO 

DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA  

8 CM 

unid 13,00 1.204,15 1.459,19 

18.969,47 

14,2 6514 FORNECIMENTO E 

LANÇAMENTO DE BRITA nº 3,  

LASTRO h= 0,30 m 

m³ 1,95 67,24 81,48 

158,89 

                

15,0 
  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
      

  
15.190,28 

15,75 74131/001 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

PARA 03 ELEMENTOS COM 

TAMPA EM PVC. 

unid 13,00 37,49 45,43 

590,63 

15,2 91941 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" 

- FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

unid 172,00 5,07 6,14 

1.056,32 

15,3 91854 ELETRODUTO FLEX. 

CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), FORNECTº E 

INSTALAÇÃO 

M 516,00 4,68 5,67 

2.928,23 

15,4 91926 CABINHO ANTI-CHAMA(fio) Ø= 

2,5mm² 
M 1.120,00 1,78 2,15 

2.413,13 

15,5 91928 CABINHO ANTI-CHAMA(fio)  Ø= 

4,0mm² 
M 276,00 2,82 3,42 

943,50 
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15,6 74130/001 DISJUNTOR MONOPOLAR 

TERMOMAGNÉTICO -15 A 
unid. 26,00 8,81 10,67 

277,45 

15,7 74130/001 DISJUNTOR MONOPOLAR 

TERMOMAGNÉTICO -25 A 
unid. 13,00 8,81 10,67 

138,72 

15,8 91981 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 

MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA. 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

unid. 47,00 26,49 32,10 

1.508,61 

15,9 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 

MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

unid. 13,00 26,62 32,26 

419,37 

15,10 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 

MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA. 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

unid. 13,00 23,85 28,90 

375,70 

15,11 92000 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

unid. 86,00 15,94 19,31 

1.661,08 

15.11.1 92001 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

20A/250V C/ PLACA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

unid. 13,00 17,35 21,03 

273,37 

15,12 97589 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM 

PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA DE 15 W, 

unid. 86,00 18,49 22,40 

1.926,62 

15,13 3398 ISOLADOR EM PVC, TIPO 

ROLDANA, TAM. MÉDIO, PARA 

USO EM BAIXA TENSÃO. 

unid. 225,00 2,49 3,01 

677,55 

16,0 

  

PAVIMENTAÇÃO (Pisos 

Internos/Externos) 
        

31.586,03 

16,1 94975 CONTRAPISO INTERNO - 

EXECUÇÃO DE LASTRO EM 

CONCRETO FCK 20 MPA (Traço 

1:3:6 - 

Cimento, brita e areia), PREPARO 

MANUAL  -  espess. 5,0 cm 

M³ 28,95 270,78 328,13 

9.499,43 

16,2 98679 PISO DA CASA - CIMENTO 

QUEIMADO COM 

DESEMPENADEIRA DE AÇO, 

ACABAMENTO 

LISO - TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESPESSURA 2,0 CM 

m² 582,79 19,03 23,06 

13.441,58 

16,3 89171 REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 

CM PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(PISO DO BANHEIRO) 

M² 29,07 23,12 28,02 

814,48 

16,4 94992 EXECUÇÃO DE 

PASSEIO(CALÇADA) EM 

CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, ESPESS. 5 cm e 

LARG. 40cm, COM JUNTA DE 

DILATAÇÃO, INCLUSO 

LANÇAMENTO. 

M² 150,20 43,02 52,13 

7.830,54 

                

17,0 

  

PINTURAS  (Paredes internas, 

externas e Esquadrias) 
        

24.635,44 
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17,1 88487 

APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS 

INTERNA E EXTERNAMENTE. 

(Paredes rebocadas da casa, das Pias 

e base da caixa)     - DE COR  

(branca) 

m² 2.844,73 5,66 6,85 

19.497,61 

17,2 73924/001 PINTURA ESMALTE BRILHANTE 

(2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA de Portas e 

Janelas e Pintura de COBOGÓS; 

interna e externamente. 

m² 254,92 16,63 20,15 

5.137,83 

                

18,0 
  

LIMPEZA FINAL DA OBRA         525,30 

18,1 74086/001 LIMPEZA LOUCAS E METAIS unid. 13,00 15,82 19,17 249,22 

18,2 84125 LIMPEZA DE REVESTIMENTO 

EM PAREDE C/ SOLUCAO DE 

ACIDO MURIATICO/AMONIA 

m² 136,75 1,67 2,02 

276,08 

                

19,00 

  

VALOR TOTAL   COM  B.D.I   

PARA  13 CASAS (02, 03 e 04 

quartos)   

500.000,00 

      

                

    

TOTAL GERAL................. casa 13 

    

500.000,00 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

DESCRIÇÃO 

TAXAS PARCELA DA 

FÓRMULA 
Mínima Média Maxima ADOTADA 

Administração Central 3,00 4,00 5,50 4,00 AC 

Seguros     0,40 0,40 0,40 0,00 

R Garantias     0,40 0,40 0,40 0,00 

Riscos     0,97 1,27 1,27 1,00 

Despesas financeiras 0,59 1,23 1,39 1,29 DF 

Lucro     6,16 7,40 8,96 4,08 L 

COFINS     3,00 3,00 3,00 3,00 

I 
PIS     0,65 0,65 0,65 0,65 

ISS     1,20 2,10 3,00 3,00 

CPRB     2,00 2,00 

LDI CALCULADO 21,18 

  Faixa limite Ref. Do TCU 20,34 22,12 25,00 

    

 

 
Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D
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ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 

CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Responsável Técnico: Lucas Araújo Silva, CREA/BA nº CREA/BA nº 66722/D. 

Obra: Contratação de empresa especializada para executar as obras de melhorias habitacionais para controle da doença de Chagas na Localidade de Cabeceira do Arroz, Zona 

Rural deste Município, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e 

cronogramas físico-financeiro anexos ao Edital. 

 

2 – CRONOGRAMA 

ITEM SERVIÇOS 
  M Ê S 

TOTAL 
  Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9   

1.00 
PLACA DE OBRA - 

PADRÃO FUNASA 
              

  
  

1.01 FISICO 1,00                     1,00 

1.02 FINANCEIRO 1.406,03                     1.406,03 

1.03 PERCENTUAL % 0,28                     0,28 

2.00 UNIDs. HABITACIONAIS    Casas T-4 Casas T-3 Casas T-2 Casas T-4 Casas T-3 Casas T-2 Casas T-2 Casas T-2 Casas T-2     

2.01 FISICO 13,00 1  1  1  1  3  2  1  2  1    13,00 

2.02 FINANCEIRO 498.593,97 43.882,30 39.051,68 36.374,66 43.882,30 39.051,68 36.374,66 36.374,66 36.374,66 36.374,66   498.593,98 

2.03 PERCENTUAL % 99,72 8,80 7,83 7,30 8,80 7,83 7,30 7,30 7,30 7,30   99,72 

                            

                            

  

                        

Valor dos 

serviços sem 

BDI: 

TOTAL COM BDI 

.......................   45.288,33 39.051,68 36.374,66 43.882,30 

117.155,0

5 72.749,33 36.374,66 72.749,33 36.374,66   500.000,00 

                          

TOTAL ACUMULADO 

...............   45.288,33 84.340,01 120.714,68 164.596,98 

281.752,0

2 354.501,34 390.876,01 463.625,33 

500.000,0

0   500.000,00 
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Total de Unids.......................... 13                       

PERCENTUAL 

ACUMULADO..........   9,06% 16,87% 24,14% 32,92% 56,35% 70,90% 78,18% 92,73% 100,00%   100,00% 

 

 

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)  

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitações 

Prefeitura de Correntina – Bahia 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A Empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

_______________, com Sede ________________________, DECLARA, para fins de participação na 

licitação Tomada de Preços nº 002/2020, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CORRENTINA, e sob as penas da Lei, que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas 

no referido Edital. 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO VII 

MODELOD DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

 

A Empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________, com Sede ___________________, por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr.(a) ________________, portador (a) da CI/RG nº ___________ e do CPF nº _________, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 

9.854/99, que não 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 ( ). 

 

 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data não foi declarada 

inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO VIII-A 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍCULO COM SERVIDOR PÚBLICO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no processo 

licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, que não possui em seu quadro de pessoal servidores 

públicos ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do 

inciso III, artigo 9º, da Lei 8.666/93. Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

(Local e data) 

(Representante legal) 

 

Obs.: Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO IX 

TERMO DE COMPROMISSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________, participante da Licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para executar as obras de melhorias habitacionais para controle da doença 

de Chagas na Localidade de Cabeceira do Arroz, Zona Rural deste Município, com fornecimento 

de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas 

orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro ao Edital, DECLARA, que o 

Engenheiro _______________, inscrito no CREA nº _________________, detentor dos atestados 

apresentados será o responsável pela execução da referida obra até a sua conclusão e entrega. 

DECLARA, ainda, estar ciente que a substituição do referido profissional somente será possível, se 

previamente autorizada pela Prefeitura Municipal de Correntina – Bahia, com a devida justificativa e 

desde que o novo responsável técnico preencha todos os requisitos exigidos no Edital. 

 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 

 

 

De acordo: 

 

 

(Nome, CREA e assinatura do responsável técnico) 
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ANEXO X 

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DA OBRA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________, participante da Licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para executar as obras de melhorias habitacionais para controle da doença 

de Chagas na Localidade de Cabeceira do Arroz, Zona Rural deste Município, com fornecimento 

de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas 

orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro, DECLARA, sob as penas da 

Lei, que a garantia da obra a ser executada, será de, no mínimo, 05 (cinco) anos, contra defeitos na 

mão-de-obra, ou ainda de materiais utilizados na mesma. 

 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO XI 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICÇÕES TÉCNICAS 

 

 

Objeto: OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE 

CHAGAS NA LOCALIDADE DE CABECEIRA DO ARROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 

 
 

1. - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Este projeto foi desenvolvido para execução em localidades rurais que apresentam altos índices de 

infestação do barbeiro; inseto causador da Doença de Chagas, conforme Lista de indicadores da 

DIVEP/SESAB. Tem a finalidade de construir casas para a substituição de casas antigas de taipa/adobes que 

favorecem a presença do inseto no interior dos domicílios. As localidades devem ser providas de fonte de 

água disponível, com vazão e pressão suficientes para o funcionamento das instalações sanitárias existentes 

no projeto; dentro dos padrões aceitáveis de higiene e saúde pública, preconizados pelo Ministério da 

Saúde/FUNASA. 

 

 

2. – DESCRIÇÃO 

A reconstrução da casa atenderá às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à 

resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. O memorial Descritivo e Especificações do 

projeto servirão como uma referência para nortear e embasar os itens da Planilha Orçamentária e Projeto 

Técnico (Plantas) no sentido de facilitar a execução da obra. 

 

3. - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Os materiais de construção, de maneira geral deverão ser de boa qualidade e atender às Normas brasileiras 

da ABNT. Serão apreciados e aprovados pela convenente antes da sua utilização, sem prejuízo de outras 

fiscalizações que serão efetuadas pela FUNASA. 

 

4. - EXECUÇÃO DA OBRA 

Todas as recomendações serão adotadas sem prejuízo às normas brasileiras pertinentes e de forma alguma 

pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações não se mostrem adequadas, sua aplicação se 

torne extremamente difícil, em casos omissos ou em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da 

FUNASA deverá ser consultado. 

 

S. - INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES 

As instalações e serviços preliminares compreendem todas as atividades necessárias para que as obras sejam 

iniciadas, oferecendo plenas condições para sua condução dentro das Especificações e programação 

prevista. Tais instalações e serviços, não limitativamente estão relacionados nas Especificações Técnicas do 

projeto. 

Placa de identificação da Obra 

Será executada em chapa galvanizada bitola 20, sobre moldura de madeira, com dimensões (3,20 x 2,00 m), 

em conformidade com o modelo padrão/FUNASA em anexo ou disponível no site: 

www.funasagov.br/convenios/placasdeobras  

 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS 

 

http://www.funasagov.br/convenios/placasdeobras
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. - PRELIMINARES: 

O presente projeto foi desenvolvido para ser utilizado em localidades com alta incidência da Doença de 

Chagas e, que apresente moradias em más condições físicas, sendo de pau a pique (Taipa) ou adobes, que 

favorecem a colonização dos vetores. 

 

O referido projeto segue equipado basicamente de: 

a. Uma unidade habitacional nas dimensões de 43,32 e 54,90 m²; de acordo com o número de membros da 

família (Ver tabela no final da página). 

a.1 - Quarto(s), 

a.2 - 01 Sala, 

a.3 - 01 Copa cozinha, com uma Pia instalada, 

a.4 - 01 Área de Serviços com tanque de lavar roupas de duas cubas; 

a.5 - 01 Cômodo interno para Banheiro dotado das instalações básicas para vaso sanitário de louça branca; 

completo, lavatório de louça, chuveiro e Ralo; 

b. As instalações sanitárias constarão de uma Fossa séptica (1,10x2,10x1,50 m) com paredes rebocadas e 

fundo de concreto; e um poço absorvente (sumidouro cilíndrico med. 1,50x2,50m profund.); além de 01 

caixa de inspeção em tijolos cerâmicos (0,60x0,60x0,40m) e uma caixa de 

gordura em PVC (400x400x440mm); 

c. Um reservatório em fibra de vidro ou polietileno com capacidade para 500 litros; elevado sobre o 

banheiro, com registros de entrada e saída de água; conforme detalhado em projeto. 

 

II. - GENERALIDADES: 

Estas especificações estabelecem as condições para execução dos serviços que nortearão o desenvolvimento 

das obras relativo à Construção de MELHORIAS HABITACIONAIS PARÁ O CONTROLE DA DOENÇA 

DE CHAGAS, relativas ao projeto em questão. 

 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas à serem obedecidas para 

a execução das obras e serviços acima citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para 

materiais, serviços e equipamentos. Os casos omissos serão resolvidos pelos fiscais da convenente e 

Concedente dos recursos; atendendo as Normas Técnicas pertinentes da ABNT. 

 

Tabela /FUNASA 

-01 à 02 moradores =casa T-1 (01 quarto); 

-03 à 04 moradores =casa T-2 (02 quartos); 

- 05 à 06 moradores =casa T-3 (03 quartos); 

- A partir de 07 moradores = casa T-4(04 quartos); 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

1.0 —SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - Limpeza do Terreno 

Estes serviços consistem em remover toda a vegetação existente, junta e queima da mesma, de forma a 

deixar a superfície pronta para os serviços posteriores. 

Será executada manualmente na área de implantação da construção. Será removida uma camada de solo, 

com 0,1 m, que será levada a bota fora. 
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1.2 - Locação da Obra 

A locação será feita de forma simples, sem a utilização de gabarito. Usando piquetes de madeira e marcação 

das áreas que serão escavadas. As reconstruções deverão ser localizadas, observando-se sempre a topografia 

do terreno, de preferência em terreno seco, evitando-se sua localização nas proximidades de lagoas, poços 

ou lençóis freáticos afluentes. 

 

2.0 - FUNDAÇÃO: 

A fundação será executada em alvenarias de pedras calcáreas, construída de forma a garantir a estabilidade 

da edificação. A alvenaria de fundação deverá ter as seguintes dimensões mínimas: 

- Largura maior ou iguala 0,30 metros; 

- Altura maior ou igual a 0,40 metros; 

- O comprimento deverá apoiar todas as paredes da construção. 

Atenção especial deverá ser dada à execução da fundação no que se refere à impermeabilização, ao 

nivelamento e ao esquadro, de forma a permitir a construção adequada das paredes. 

 

2.1 - Alvenarias 

A alvenaria da fundação deverá ser executada em prumo e esquadro perfeito. Após erguida deverá formar 

um bloco maciço, sem vazios, fendas ou interstícios. 

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da empresa contratada, pela resistência da 

mesma e pela estabilidade da obra. 

 

2.1.1 - Processo Executivo 

Sendo em pedras, as valas serão preenchidas inicialmente com uma camada primária de 30X40cm altura em 

pedras calcáreas, manualmente assentadas com argamassa de cimento e areia lavada grossa, traço 1:4, Na 

sequência haverá uma Camada regularizadora em concreto simples (cimento areia lavada grossa e brita 1). 

30xScm corrida sobre a alvenaria de pedras. 

 

2.2 - Radier (Cinta Inferior) 

Numa 22 etapa da fundação será executado sobre a camada regularizadora um Radier de h=20 cm em 

blocos tipo canaleta, assentados e preenchidos com concreto fck 20mpa e ferragem; 02 barras de aço CA 50 

ou 60- 8.0mm. Sendo que a soleira do piso deverá ficar, no mínimo, com 20 cm acima do ponto mais alto do 

terreno depois de acabado. 

 

3.0 - PAVIMENTAÇÃO 

3.1 - Contra piso 

Após a instalação dos tubos e conexões e do apiloamento e nivelamento da superfície de terra, deverá ser 

executado um lastro de concreto simples no traço de 1:3:4 (cimento, areia lavada grossa e brita 1), com 

espessura mínima de 0,05m conforme o projeto; sobre o aterro e cobrindo todo o caixão, até a borda externa 

do Radier. 

Observar o caimento previsto para o piso acabado e o rebaixamento de 0,02m no piso correspondente à área 

de banho. A superfície deverá ficar áspera e nivelada para receber a argamassa colante do piso cerâmico. 

O reaterro deverá ser bem molhado e energicamente apiloado em camadas sucessivas de 20 cm, deixando-se 

caimentos em direção aos locais previstos, com declividade não inferior a 0,5% (meio por cento) para 

escoamento das águas. 

Obs.: 

O concreto deverá ser no traço indicado, com os materiais especificados, diluídos em água limpa 

e bem misturados de forma a alcançar uma substância líquida; homogênea. (Concreto-mole). 
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3.2 – Pisos 

 

3.21 - Cimentado liso - 

Será aplicado um piso cimentado desempolado com e= 20 mm, queimado com cimento ou óxido de ferro, 

devidamente alisado com desempenadeira de aço. Argamassa no traço 1:5 (cimento e areia lavada fina). 

 

3.22 - Piso Cerâmico (Banheiro) - 

Após a regularização do contrapiso, deverá ser executado o piso cerâmico antiderrapante, resultando numa 

superfície plana com cota de 5,0 cm acima da cota do piso da casa, com declividade de no mínimo 2% de 

forma a dirigir as águas servidas para o ralo, conforme o projeto. O piso interno não deverá apresentar 

fissuras visíveis, manchas, corrimentos, gretamentos , furos, saliências, depressões, ou quaisquer outros 

defeitos, nem tão pouco apresentar resíduos de pintura. 

A cerâmica do piso deverá apresentar as seguintes características técnicas: 

• Classe 4 (PEI 4); 

• Resistência às manchas classe 4; 

• Absorção de água grupo lia, AA = 3 a 6%; 

• Módulo de resistência à flexão mínima de 18 MPa; 

• Facilidade de limpeza com os produtos comerciais disponíveis no mercado. 

3.3 - Calçada 

Deverá ser construída uma calçada em todo o perímetro da casa na largura indicada no projeto(0,40m), com 

juntas de dilatação a cada metro e com cota de no mínimo 15 cm acima do solo. A calçada deverá ter 

declividade de no mínimo 2%, de forma a afastar as águas pluviais das paredes da casa. 

Na calçada de proteção o acabamento será áspero, a argamassa, após sarrafeada, será simplesmente 

desempenada. Terá um lastro de concreto simples traço 1:3:6 (cimento, areia e brita) com espessura mínima 

de 5 cm. 

Deverá ser feita com escavação do solo para assentamento de blocos cerâmicos com argamassa de cimento, 

areia e arenoso (traço: 1:2:6) 

 

4.0 - ALVENARIAS DE VEDAÇÃO 

4.1 - Paredes 

A alvenaria das paredes deverá ser executada com blocos cerâmicos de dimensões nominais de 

10x20x20cm, e deverão ser assentados em juntas de 1,0 cm, conforme o projeto. 

A alvenaria deverá ser executada em prumo e esquadro perfeito. 

As juntas deverão vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que quaisquer animais ou 

vegetais venham a neles se alojarem. 

Para a perfeita aderência do emboço, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço em 

volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida será aplicado o emboço ou reboco desempolado. 

Os blocos e tijolos cerâmicos a serem empregados nas alvenarias com função portante ou de vedação 

deverão apresentar dimensões padronizadas, sem desvios visíveis na forma ou dimensões que repercutam no 

excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de revestimento. 

Visualmente os tijolos e blocos cerâmicos não deverão apresentar trincas, quebras, superfícies irregulares, 

deformações e falta de uniformidade de cor. 

As argamassas deverão ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas construções os traços de 1:9 e 

1:6 (cimento e arenoso em volume). 

A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem observados na sua 

execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e do assentamento da primeira 

fiada de blocos (nivelamento do qual dependerá a qualidade e a facilidade de elevação da alvenaria). 
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A construção dos cantos deve ser executada com todo cuidado possível (nivelamento, perpendicularidade, 

prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituírem-se em gabarito para a construção em si das 

paredes. O emprego de uma régua graduada (escantilhão) será de grande valia na elevação dos cantos, 

devendo-se assentar os blocos aprumados e nivelados (auxilio de linha esticada). A verificação do prumo 

deve ser efetuada continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa; o prumo e o vão 

livre entre as laterais (ombreiras) de portas e janelas deverão ser verificados com todo o cuidado. 

 
Figura 1 - Execução de alvenaria utilizando tijolos furados. 

 

4.1.1 - Vãos em paredes de alvenaria 

Na execução das paredes são deixados os vãos de portas e janelas. No caso das portas, os vãos já são 

destacados na primeira fiada da alvenaria e das janelas na altura do peitoril determinado no projeto. Para que 

isso ocorra devemos considerar o tipo de batente a ser utilizado pois a medida do mesmo deverá ser 

acrescida ao vão livre da esquadria (Figura 2). 

Esquadrias de ferro: como o batente é a própria esquadria, os acréscimos serão de 

3cm tanto na largura como na altura, 

 
Figura 2 - Vão de alvenaria. 

 

4.1.2 - Paredes de tijolos 

As paredes serão erguidas conforme o projeto de arquitetura. O serviço é iniciado pelos cantos (Figura 5) 

após o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), obedecendo ao prumo de pedreiro para o 

alinhamento vertical (Figura 6) e o escantilhão no sentido horizontal (Figura 5). 

Os cantos são levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede será erguido sem preocupações 

de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois cantos já levantados, fiada por fiada. 

A argamassa de assentamento utilizada é de cimento e arenoso no traço 1:8. 

 
Figura 5 - Detalhe do nivelamento da elevação da parede. 

 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 46 de 67 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Detalhe do prumo das alvenarias. 

 

Podemos ver nas figuras 7, 8 e 9 a maneira mais prática de executarmos a elevação da alvenaria, verificando 

o nível e o prumo. 

1º— Colocada a linha, a argamassa é disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 7. 

  Figura 7 - Colocação da argamassa de assentamento 

2° - Sobre a argamassa o tijolo é assentado com a face rente à linha, batendo e acertando com a colher 

conforme Figura 8. 

 Figura 8 - Assentamento do tijolo 

 

3º - A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 9. 
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 Figura 9- Retirada do excesso de argamassa 

 

4.1.3 - Amarração dos tijolos 

Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para garantir uma maior 

resistência e estabilidade dos painéis. 

a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema que deverá ser utilizado (Figura 10) 

 
Figura 10 - Ajuste corrente (comum) 

 

4.1.4 - Formação dos cantos de paredes 

É de grande importância que os cantos sejam executados corretamente, pois, como já visto, as paredes 

iniciam-se pelos cantos. A Figura 11 mostra a execução do canto da parede. 

 
Figura 11 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum. 

4.2 - Elementos vazados 

Para a ventilação e iluminação do conjunto sanitário serão instalados elementos vazados de concreto pré-

moldado ou cerâmica, tipo cobogó, espessura de 07cm, nas dimensões que ocupem o quadrângulo de 40 x 

60cm (06 unids de 20x20cm), conforme o projeto. 

 

 
Figura 12 - Quadrângulo em Cobogós 20x20cm. 

 

5.0 – REVESTIMENTO 

 

5.1 - Chapisco 
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Após a instalação das tubulações, as alvenarias de todas as paredes do conjunto deverão ser chapiscadas 

com argamassa de cimento com areia grossa traço 1:3; 

5.2 - Reboco 

Reboco comum de cimento e areia fina peneirada, traço 1:9, com espessura média de 20, 25 mm, para 

posterior aplicação de pintura. 

5.3 - Emboço 

Aplicação de emboço paulista (massa única) de cimento e areia média (traço 1:8), com 1,5 cm de espessura, 

sarrafiada; para aplicação de revestimento cerâmico; 

5.4 - Revestimento Cerâmico 

As paredes internas, até a altura de 1,70m do conjunto sanitário, deverão ser revestidas em cerâmica 

esmaltada (20x30) tipo GRES ou SEMI-GRES, linha popular PEI-4. assentadas com argamassa colante, com 

rejuntamento em cimento branco, nas seguintes dimensões: 

 

# REVESTIMENTO PAREDES- Em todo o perímetro interno do banheiro h= 1,70m; 

# Pia de Cozinha e Tanque de lavar roupas = numa faixa de 1,00/1,20x0,40m de altura; 

# PISO = em todo o banheiro com rebaixamento de 20 mm na área do box. 

 

A cerâmica deverá apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea, coloração perfeitamente uniforme, 

dureza, sonoridade à percussão característica, resistência mecânica adequada ao transporte e instalação, e 

atender aos requisitos da classe B conforme a norma NBR13817 e N8R13818. Deverão garantir a não 

proliferação de bolor, fungos ou eflorescências quaisquer. 

A cerâmica deverá poder ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em quaisquer de suas faces com o 

auxílio de cortador de cerâmica disponível e facilmente encontrado no mercado. 

O material da cerâmica e dos rejuntes deverá ser resistente aos produtos químicos normalmente utilizados na 

limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que não apresente qualquer alteração indesejada 

quando da utilização destes produtos. 

Após a sua instalação na parede deverá apresentar a mesma sonoridade da parede sem revestimento quando 

percutido e não a sonoridade característica de vazios entre a cerâmica e a parede. 

 

6.0 – COBERTURA 

O telhado deverá ser alinhado e nivelado; sem apresentar ondulações, tortuosidade ou desalinhamento em 

sua extensão. Apresentar estanqueidade, resistência mecânica, estabilidade dimensional e durabilidade. 

6.1 - Madeiramento 

Deverá ser executado com madeira sêca, de boa qualidade, aparelhada e estar isenta de falhas, fissuras ou 

trincas e danos que comprometam a sua utilização. 

A trama de madeiras tipo vigota de 0,06 x 0,12 x 3,5m com espaçamento de 1,00 a 1,10m e balanço de beiral 

inferior a 0,50 m, sem execução de tesouras; será apoiada em superfície capaz de resistir a toda a 

distribuição longitudinal das cargas nas paredes (nunca apoiado sobre tijolo furado). Sobre as vigotas serão 

apoiados os ripões de 0,04 x 0,06 m x corridos, no espaçamento do apoio das telhas, em duas águas. 

6.2 - Telhamento 

Deverão ser empregadas telhas de barro tipo plana de boa qualidade, ou seja, deverão apresentar resistência 

mecânica, estabilidade dimensional e durabilidade compatíveis com o disposto nas normas brasileiras e não 

apresentar absorção de água. 

As telhas deverão ser instaladas em duas águas, com uma declividade mínima de 25%. Se utilizada outro 

tipo de telha, a inclinação deverá obedecer a recomendação do fabricante. 

Na cobertura de telha plan não será admitido o encontro de duas capas dentro de uma mesma bica, 

obedecendo assim a uma distancia mm. de 3 (três) centímetros entre as capas. 

6.3 - Emboçamento 
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Será executado em argamassa de cimento, areia lavada média e arenoso traço 1:2:8 ao longo da cabeceira e 

das duas laterais. Para garantir a total estanqueidade da cobertura as telhas serão assentadas antes do reboco 

e engastadas nas empenas, com argamassa de cimento, areia e arenoso. Traço 1:2:4 

O beiral deve ser de no mínimo 45 cm (mínimo de uma telha e meia, livre após a parede) A última carreira 

das telhas de cada água deverá encontrar-se, no ponto mais alto do telhado, aonde deverá ser ancorada com 

argamassa, e arrematada com a cumeeira, conforme o disposto no projeto. 

O emboçamento será executado em argamassa mista de cimento e areia média sem peneirar, no traço 

1:9, ao longo da cumeeira e das quatro extremidades inclinadas do telhado. 

 

7. – ESQUADRIAS 

7.1 - Portas metálicas 

7.1.1 - Materiais 

As portas à serem utilizadas serão metálicas, em chapa n0 20"; tipo veneziana, nas dimensões 0,60x2,10m 

para o banheiro; com guarnição, fechadura e ferrolho interno; e 02 portas com as mesmas especificações no 

tamanho 0,80x2,10 para o fechamento do domicílio; frente e fundo. 

7.1.2 - Processo Executivo 

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na 

colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das 

indicadas no projeto. 

As esquadrias serão instaladas através de contra marcos fixados na alvenaria, por processo adequado a cada 

caso particular, como buchas ou pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Após a 

execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de 

tintas, argamassas e gorduras. 

 

8. - INSTALACÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

8.1 - Instalações hidráulicas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados 

cuidadosamente com talhadeira ou serra circular, conforme marcação prévia dos limites de corte. As 

tubulações embutidas serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento 

e areia traço 1:4. 

As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos soldáveis PVC rígido, cfme. O detalhe 

isométrico do projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas para o material utilizado, 

garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e funcionalidade. 

Deverão ser instalados 06 pontos de água para o chuveiro, lavatório, caixa de descarga, pia de cozinha, 

reservatório e tanque de lavar roupas, com material em PVC rígido soldável, inclusive tubos e conexões. 

 

9- RESERVATÓRIO 

O reservatório será fornecido em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade para 500 Lts, alimentado 

por um ramal em tubulação de PVC rígido, soldável 120mm, 02 registros metálicos para entrada e saída, 

conexões e torneira bóia de ½", interligado à rede de água do domicílio. A saída terá uma coluna em 

tubulação de PVC de 25mm, para alimentação dos pontos de utilização. 

9.1 - Base do Reservatório 

Laje de concreto armado com vigotas pré-moldadas justapostas, (med. 1,30x0,90m) traço 1:2:4 (cimento, 

areia, brita), taxa ferro 250 Kg/m3, e com espessura mínima de 10 cm, acima do telhado da edificação, o 

enchimento entre as vigotas será em concreto estrutural no traço 1:2:4(cimento, brita 1 e areia grossa), 

conforme indicado no projeto. 

 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 50 de 67 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

10.0 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 

As tubulações enterradas serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e com cobertura tal que 

não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do peso da terra de cobertura e do 

trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura existam no local. 

Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no projeto, respeitando-se as 

especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem como os dispositivos necessários para o 

afastamento dos dejetos e águas servidas para a fossa séptica e sumidouro, de forma a proporcionar o 

escoamento devido. 

Serão instalados 06 pontos de esgoto embutidos e distribuídos da seguinte forma; para o vaso sanitário com 

tubo pvc-esg. DN 100 mm, para a pia de cozinha, ralo sifonado, lavatório e tanque de lavar roupas; 

tubulação em PVC DN 50 mm e coluna de ventilação com tubo esg. Pvc DN 40 mm embutido na parede 

com h= 0,30 m acima do telhado; inclusive conexões conforme a bitola dos tubos. 

 

11.0 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: 

As peças sanitárias deverão ser instaladas conforme recomendações dos fabricantes, de modo que fiquem 

bem acabadas, firmes e funcionando adequadamente. 

11.1 - A bacia sanitária será em louça vitrificada, na cor branca, padrão popular, fixada por parafusos com 

buchas de 2 ½", sem trincas, manchas ou bolhas. Com Tampa/assento plástico, espude e bolsa de ligação. 

Fecho hídrico acionado por uma caixa de descarga plástica, de sobrepor, com tubo de descida, curva, 

engate flexível e peças de fixação. 

11.2 - O lavatório será de louça branca sem coluna; de sobrepor, 29,5 x 39,0 cm ou equivalente, padrão 

popular. Fixado com parafuso e bucha. Incluindo uma válvula plástica, sito flexível de 40 mm e torneira de 

metal de W. 

 

11.3 - Chuveiro plástico com haste e crivo, com registro de pressão 1/2" em metal, incluindo conexões. 

11.4- Caixa sifonada em pvc, DN lOOmm; 

 

12.0 - CAIXA DE PASSAGEMJJNSPEÇÃO 

Caixa destinada a permitir a reunião, inspeção e desobstrução de canalizações nas instalações sanitárias 

domiciliares. Deverá ser construída em alvenaria ½ vez de blocos cerâmicos, nas dimensões 60x60x60cm. 

Internamente será chapiscada com argamassa de cimento e areia média, e as paredes com reboco 

desempolado e queimado com pó de cimento e uso de desempenadeira. 

O fundo será uma camada de 5 cm de concreto simples(fck=13,SMPa) e terá enchimento com declividade 

no sentido da tubulação efluente. O interior da caixa será preenchido com argamassa de cimento alisado e 

queimado com cimento pó, formando um canal no fundo, de forma a convergir e facilitar o perfeito 

escoamento dos dejetos e das águas servidas para o tanque séptico, de modo a não acumular dejetos ou 

águas servidas em seu interior. 

A tampa com espessura de 5cm, será em concreto armado com ferro 3.6mm, fck=13,SMpa, com dimensões 

e ferragens conforme projeto. 

 

13.0 - CAIXA DE GORDURA 

Caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza e desobstrução de canalizações oriundas da pia de cozinha. 

Será adotada a caixa industrializada em PVC, nas dimensões 250x230x75mm, pela praticidade, facilidade 

de limpeza e ocupar pouco espaço. 

 

14.0 - PIA DE COZINHA 

A pia de cozinha será em mármore sintético ou similar, nas dimensões 0.50x1.00m inclusive válvula, silo 

pvc flexível, torneira de metal 20 mm. 
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15.0 - TANQUE DE LAVAR ROUPAS 

O tanque de lavar roupas, será em mármore sintético nas dimensões 0.55 x 1.20 m, com uma cuba e um 

batedor, incluindo duas válvulas, sifões, duas torneiras de metal 20 mm; 

O tanque de lavar roupas e a pia de cozinha serão assentados sobre alvenaria de blocos com dimensões 

10x50x90 cm, com chapisco, revestimento em massa única e pintura; além de concreto simples desempolado 

no piso. Ambos deverão ter uma altura mín. de 0,80 cm do piso pronto à sua borda superior. Aplicar na parte 

superior (parede) da pia e tanque uma faixa de 0,40x1,20m em cerâmica PEI-4 - padrão popular. 

 

16.0 – PINTURAS 

A execução dos serviços de pintura deverá atender às normas NBR 11702, NBR 12554 e NBR 13245. 

A parede que receberá a pintura deverá ter o emboço e o reboco suficientemente curados para que a umidade 

e alcalinidade elevada não danifiquem a pintura, como também suficientemente endurecidos e preparados 

conforme as orientações do fabricante da tinta. Deverá estar isenta de óleos, graxas, fungos, algas, bolor, 

eflorescências, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou dificulte a pintura no 

seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida útil. 

16.1 - Pintura com Tinta Látex 

Após o reboco, todas as paredes internas, exceto aquelas que receberão revestimento cerâmico, deverão ser 

pintadas com tinta látex, na cor branca, em duas demãos. Na parte externa, a partir do piso até 1,70 m de 

altura, as paredes deverão ser pintadas com tinta látex na cor azul noturno, em duas demãos; acima desta 

altura as paredes deverão ser pintadas na cor branca. 

16.2 - Pintura Esmalte 

A porta do conjunto e o quadrângulo de cobogós deverão ser pintados interna e externamente com tinta 

esmalte sintética, na cor azul noturno, em duas demãos. A pintura deverá ser durável, ter bom acabamento e 

proporcionar um bom aspecto à obra. A pintura deverá ser firme e de forma alguma desprender-se da parede 

quando tocada com as mãos. 

A pintura deverá atender aos seguintes requisitos básicos: 

a) Proteção do interior da edificação : a pintura não deve permitir o aparecimento de pontos ou manchas de 

umidade no interior da edificação. A capacidade de repelência de água deve permanecer inalterada ao longo 

da vida útil da pintura; 

b) Resistência aos ataques biológicos : a pintura não deve permitir o crescimento de musgos, fungos, 

bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos em sua superfície; 

 

17.0 - FOSSA SÉPTICA: 

A fossa séptica será construída em alvenaria ½ vez de bloco cerâmico revestida internamente com emboço e 

barra lisa, com dimensões internas de (1,80x0,90x1,50m). Com um lastro de concreto de 07 cm no fundo e 

laje de cobertura e= 07 cm; quadripartida (04 lajes de 0,50x1,10m) em concreto armado com ferro 3.6 mm. 

A fossa deve apresentar sifonamento feito por 02 Têes DN 100 mm colocados na entrada dos efluentes e na 

saída para o sumidouro; 

 

18.0 - SUMIDOURO 

Sumidouro - Construção simples, no formato cilíndrico; em alvenaria de blocos cerâmicos ½ vez em grade 

circular até a altura de 0,80 m; a altura restante no modo convencional, conforme projeto(Diâmetro livre de 

1,30x2,50m profundidade)  

Laje de cobertura e= 07 em; bipartida (02 partes) em concreto armado com ferro 3.6mm. 

 

19.0— INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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A instalação será embutida composta por um ponto de luz, com luminária tipo bocal plafonier com lâmpada 

fluorescente 15w e interruptor simples, conjugado com uma tomada. 

- Eletrodutos: serão do tipo PVC flexível corrugado; 

- Fios e cabos: serão de condutor de cobre e isolamento ante chama, nas dimensões especificadas em 

projeto; 

- Tomadas e interruptores: serão do tipo embutido na parede, adequados para amperagem mínima de 10 A, 

250 V; 

Caso o domicílio não disponha de rede elétrica, deverá ser da mesma forma instalado, deixando uma sobra 

de flos(3m) para futura ligação à rede. 

 

20.0 - DIVERSOS: 

20.1- Testes 

Após a conclusão dos serviços, deverão ser feitos testes de pressão nas instalações hidráulicas e sanitárias 

para detectar possíveis vazamentos, entupimentos, sentido de vazão dos registros e etc, além de observar os 

encaixes de esquadrias e outros possíveis defeitos. 

20.2 - Limpeza Final 

Antes da entrega ao beneficiário, proceder a limpeza ao redor do módulo construído com carga, descarga e 

transportes dos entulhos provenientes das escavações e remoção de expurgos, bem como no interior do 

cômodo deverá ser feita a varredura e lavagem dos pisos e paredes, dos aparelhos sanitários com água e 

sabão. 

As obras serão entregues perfeitamente limpas e íntegras, bem como em pleno funcionamento. 

 

 

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D 
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ANEXO XII 

PROJETOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 
 

Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 
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Figura 7 
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Figura 8 
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Figura 9 
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Figura 10 
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Figura 11 
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Figura 12 
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Figura 13 
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Figura 14 
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Figura 15 
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