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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TERMO DE SOLICITAQAO DE ABERTURA DE
LICITAQAO E CONTRATAQAO DIRETA

Lauro de Freitas, 16 de Abril de 2020
A
Excelentlssima Senhora
MOEMA GRAMACHO
Prefeita Municipal

No uso das atribuigdes de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelencia autorize a abertura de
procedimento administrativo de licitagdo ou contratagdo direta, nos termos da legislagao em vigor, com o seguinte objetivo e descrigao
dos materials el ou contratagdes a serem adquiridos e ou realizadas. Salientamos a importancia do procedimento ora instaurado, por
ser o mesmo, condigdo para a abertura e segmento do respectivo processo administrativo.

OBJETO

Contratagdo de empresa para a execugdo de Servigos Implantagao do novo Padrdo de Entrada de Energia do Terminal
Turistico Abdias Nascimento e de Servigos Complementares do Auditdrio, localizados em PortSo, no Municipio de Lauro de Freitas

JUSTIFICATIVA DE AQUISIQAO

A necessidade da contratagao do servigo de Implantagao do novo Padrdo de Entrada de Energia do Terminal Turistico Abdias
Nascimento e de Servigos Complementares do Auditdrio tern o fito de adequar o Padrao de Entrada de Energia Eletrica a demanda
exigida, uma vez que. a capacidade existente, ndo atende ao uso do equipamento publico. Devido a isso, vem ocorrendo quedas oa
rede eletrica, e com serios risco de causar danos ao matenal eletrdnico e eldtrico existente.

Ademais, existem servigos complementares essenciais que precisam ser executados. como o telhado em que hd necessidade
de troca das telhas, uma vez que na ultima reforma, ndo houve intervengdo neste elemento.

Assim, se faz necessdrio a realizagdo, o mais breve possivel, do certame para que possamos oferecer uma maior seguranga
aos municipes que faz uso do equipamento.

Atenciosamente

Cesar Aug|usto Sampaio
Secretario Municipal de Infraestrutrura

AUTORIZO dar inicio ao processo de licitagdo e contratagao
direta.

ENCAMINHE-SE ao Coordenador de Compras para prcvidencias
imediatas.

CUMPRA-SE. dando cidncia.

Moema Gramacho
PrefeitaMÿnicipal
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1
SOLICITACAO DE DESPESA E CONTRATACAO

ID«do» do Soticitante[j
Secretarial Secretaria Municipal de Infraestrutura

Departamento: Gabinete do Secretario de Infraestrutura

Nome do Requisitante: Cesar Augusto Sampaio

CargolFunqao: Secretarto Municipal de Infraestrutura

Font® de Rocurso (Tesouro, Convftnto, etc.|:

JL

Telefone:3288*8780

I x ) Tesouro ( ) Convdnto ( ) Tesouro e Convemo < ) Vinculado ( ) Ourro

IMPLANTACAO DO NOVO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA DO TERMINAL TURISTICO ABDIAS NASCIMENTO E SERVICOS COMPLEMENTARES DO AUDITORIO.

Valor TotalDotalhamento Quantidatle Valor Unltdrlollam

7 044.25
20 386,24

182.773.29
1 345,37

386.50

1 281.29
7 432.06

2 864 08

84 798.65
7 370.92

13 558.40

7 044,25

20 386.24

182 773.29
1.345,37

386.50
1 281.29
7 432.06

2 864,08

84 798,65

7 370.92
13.558,40

01 SERVtgOS PRELIMINARES

02 SERVtgOS COMPLEMENTARES DO PALCO E DA ENTRADA

03 COBERTURAIFORRO

04 ESQUADRIAS

05 CONCRETO ESCADA E REVESTIMENTOS BANHEIROS

06 PAVIMENTAQAO

07 PINTURA

08 INSTALAgOES HIORAULICAS E SANITARIAS

09 INSTALACOES ELETRICAS PADRAO DE ENTRADA

10 FECHAMENTO COM ORADIL E CONSTRUgAO DE PILAR P FIXAgAO

11 ADMINISTRAgAO OA OBRA

329.241,05TOTAL:

MPFIt'SA PARA SERVICOS If IMPLANTACAO DO NOVO PADRAO Dr ENTRADA D[ ENERGIA DO TERMINAI IURISTICO ABOIAS NASCI

MENTO E DE SERVICOS COMPLEMENTARES TEM O FITO DE ADEQUAR O PADRAO DE ENTRADA DE ENERIGIA ELETRICA A DEMANDA EXIGIDA, UMA VEZ QUE,

A CAPACIDADE EXISTENTE , NAO ATENDE AO USO DO EQUIPAMENTO PUBLICO. DEVIDO A ISSO, VEM OCORRENDO DIVERSAS QUEDAS DE ENERGIA, E COM

SfRIOS RISCOS DE CAUSAR DANOS AO MATERIAL ELETRONICO E ELETRICO EXISTENTE.

ADEMAIS, EXISTEM SERVICOS COMPLEMENTARES ESSENCIAIS QUE PRECISAM SER EXECUTADOS, COMO TELHADO EM QUE HA NECESSIDADE OE TROCA DAS

TELHAS, UMA VEZ QUE NA ULTIMA REFORMA, NAO HOUVE INTERVENCAO NESTE ELEMENTO.

lASSIM, SE FAZ NECESSARIO A REALIZACAO, O MAIS BREVE POSSIVEL, DO CERTAME PARA QUE POSSAMOS OFERECER UMA MAIOR SEGURANCA AOS MUNICI-

[PES QUE FAZ USO DO EQUIPAMENTO.

Fluxograma de Aprovagao:

Secretario(a)SoUdtantft

Solicitado ap6s observada a Legislaÿo Publics e os proceaimentos instituidos pela UR

De acordo com a solicttaÿo. autorizamos a autuapfio deste processo e o

seu encammhamento <» Coordena$do de Compras para providftncias e

tramites procedimentais

#RlBEIRO DE SALES JUNIOR

de EdlcagOes

CESAR AUCUSTO SAMPAIO

Secretary Municipal de Infraestrutura

ANTONI

C<

|Lauro de Freitas/Ba. 1610412020 Lauro de Freitas/Ba, 16/04/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Setor/Unidade requisitante: Coordenagao de Edificagoes/Secretaria de Infraestrutura - Seinfra

Objeto: Contratagao de Pessoa Juridica por meio de licitagao para a executar servigos de Implantagao
do novo Padrao de Entrada de Energia do Terminal Turistico Abdias Nascimento e Servigos
Complementares do Auditorio, com enderego na Av. Santos Dumont, s/n, bairro Portao, no Municipio
de Laura de Freitas - Bahia.

Fundamentagao de contratagao: Este projeto estabelece as normas a serem observadas, definindo
as especificagoes tecnicas para as empresas participantes do certame licitatorio mediante modalidade
licitatoria de Carta Convite, obedecendo as disposigoes da Lei 8.666/93, quanto aos seus direitos e
obrigagoes, identificando os tipos de servigos a executar e estabelecendo as diretrizes gerais para

servigos de Implantagao do novo Padrao de Entrada de Energia do Terminal Turistico Abdias
Nascimento e Servigos Complementares do Auditorio, definido assim de forma clara como deverao ser
apresentadas as propostas pelos licitantes para o atendimento inequivoco das necessidades da
Prefeitura Municipal de Laura de Freitas- BA.

PROJETO BASICO

1. Da Justificativa de aquisigao/contratagao de servigo

A necessidade da contratagao do servigo de Implantagao do novo Padrao de Entrada de Energia do

Terminal Turistico Abdias Nascimento e de Servigos Complementares do Auditbrio tern o fito de
adequar o Padrao de Entrada de Energia Elbtrica a demanda exigida, uma vez que, a capacidade
existente, nao atende ao uso do equipamento publico. Devido a isso, vem ocorrendo quedas na rede
eletrica, e com serios risco de causar danos ao material eletronico e eletrico existente.

Ademais, existem servigos complementares essenciais que precisam ser executados, como o telhado
em que ha necessidade de troca das telhas, uma vez que na ultima reforma, n§o houve intervengao
neste elemento.

Assim, se faz necessbrio a realizagao, o mais breve possivel, do certame para que possamos oferecer
uma maior seguranga aos municipes que faz uso do equipamento.

Ante ao exposto, e imprescindivel a abertura de urn Processo Administrative, para a contratagao de
empresa do servigo de Implantagao do novo Padrao de Entrada de Energia do Terminal Turistico
Abdias Nascimento e de Servigos Complementares do Auditorio, no municipio de Laura de Freitas/BA,

atraves do certame licitatorio, com recursos do erario municipal.

2. Da Especificagao

0 objeto deste projeto e de Implantagao do novo Padrao de Entrada de Energia do Terminal Turistico
Abdias Nascimento e de Servigos Complementares do Auditorio, situada na Av. Santos Dumont, s/n,
no bairro de Portao, no municipio de Laura de Freitas/Bahia.

Os servigos de Implantagao do novo Padrao de Entrada de Energia do Terminal Turistico Abdias
Nascimento e de Servigos Complementares do Auditorio e as suas respectivas quantidades estao
contemplados em planilha orgamentaria. 4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

3. Dos Prazos e da Entrega

3.1- Do Prazo de Execugao:

3.1.1 - 0 valor total estimado da licitag3o e de R$ 329.241,05 (trezentos e vinte nove mil, duzentos e

quarenta um reais, cinco centavos).

3.1.2 - 0 prazo de vigencia contratual sera de 12 (doze) meses, ap6s a assinatura do contrato.

3.1.3 - 0 prazo maximo para execugao das obras e servigos objeto do presente sera de 12 (doze)

meses, contado a partir da data emissao da ordem de servigos. (Podendo ser prorrogado nos termos

do art. 57, §§ 1°e 2° da Lei 8.666/93).

3.2- Da Fiscalizagao e acompanhamento da obra:

3.2.1 - As obras serao acompanhadas pela Responsavel Tecnico, a servidor Vitor Sodre, assessor
tecnico, matricula n: 0693336-8, lotado na Secretaria de Infraestrutura, na Coordenagao de edificagoes
que acompanhara e atestara quanto ao atendimento do objeto.

3.2.2 - 0 Prazo de Garantia dos servigos prestados e o previsto na legislagao vigente e definido, no

Codigo Civil Brasileiro.

3.2.3 - Todos os servigos licitados devem atender as recomendagoes da Associagao Brasileira de

Normas Tecnicas - ABNT (Lei n. 0 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz

respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resistencia e seguranga.

3.3 - Da Garantia

3.3.1- Sera exigida a prestagao de garantia pela Contratada, no percentual de 1% (um por cento) do

valor total do contrato, que devera ser depositado junto a Prefeitura Municipal de Laura de Freitas/BA,

ate a assinatura do contrato, sob pena de aplicagdo das sangoes cabiveis, inclusive rescisao

contratual.

3.3.2 - A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b. Seguro-garantia; ou
c. Fianga bancaria.

3.3.3 - Nao sera aceita a prestagao de garantia que n3o cubra todos os riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execugao do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigagoes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

3.3.4 - Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 70% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a" e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
exigida, para a assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional, igual a diferenga entre o menor

valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

3.3.5 - No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigencia, a garantia devera

ser readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

3.3.6 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagSo

de prejuizo causado no decorrer da execugao contratual por conduta da Contratada, esta devera

proceder a respectiva reposigao no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da data em que tiver sido

notificada.

3.3.7 - Ap6s a execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagoes a

cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro,

atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

3.4 - Do Pagamento

3.4.1 - 0 pagamento sera feito atrav6s de medigbes mensais, conforme cronograma fisico-financeiro.

3.4.2 - 0 prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagao da

Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatorios do cumprimento das

obrigagoes da Contratada.

3.4.3 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

3.4.3.1 - Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, a Contratada apresentara a medigao previa dos servigos executados no periodo, atraves

de planilha e memoria de calculo detalhada.

3.4.3.2 - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

3.4.3.3 - Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagao a previsto original

constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigao previa correspondente,

ficando a cargo da Contratante aprovar a quitagao antecipada do valor respectivo, desde que nao fique

constatado atraso na execugao dos servigos entendidos como criticos.

3.4.4 - A Contratada tambem apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatorios da

procedencia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

3.4.5 - A Contratante tera o prazo de 07(sete) dias uteis, contados a partir da data da apresentagao da
medigao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigao previa relatada pela Contratada,

bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigagao de

(p
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

utilizagao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedencia legal.

3.4.6 - No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serao pagos apenas

os servigos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa

subsequente.

3.4.7 - A aprovagSo da medigao previa apresentada pela Contratada nao a exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

3.4.8 - Apos a aprovagao, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao definitiva

aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de memoria de calculo detalhada.

3.4.9 - 0 pagamento somente sera efetuado ap6s o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no

presente.

3.4.10 - 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as

seguintes comprovagoes, que deverao obrigatoriamente acompanha-la:

a. Do pagamento da remuneragao e das contribuigoes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de

Servigo e Previdencia Social), correspondentes ao mes da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto

aos empregados diretamente vinculados a execugao contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, atraves das documentagoes mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de

1993; e
c. Do cumprimento das obrigagoes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que

tenha sido paga pela Administragao.

3.4.11 - Havendo erro na apnesentagao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores

ou circunsteincia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a

Contratada providencie as medidas saneadoras.

3.4.12 - Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da
situagao, nao acanretando qualquer onus para a Contratante.

3.4.13 - Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

3.4.14 - Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), ser£ observado o disposto
na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislag§o municipal aplicavel. A Contratante nao se
responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura nao
tenha sido acordada no contrato.

CO.
PA
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4. Documentos a serem apresentados juntamente com a proposta de pregos:

4.1 •Para a habilitagao da empresa, sao solicitados os seguintes documentos:

• prova de inscrigao no Cadastre de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastre Geral de
Contribuintes (CGC);

• prova de inscrigbo no Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

prova de inscrigao no cadastre de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
prova de regularidade relativa b Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei.
prova de inexistbncia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

4.2 - Da Qualificagao Economico-Financeira

a) Balango Patrimonial e Demonstragoes Contabeis acompanhados de copia do Termo de

Abertura e Encerramento extraidos do livro diario, do ultimo exercicio social, ja exigiveis, registrado na

Junta Comercial, apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situagao fmanceira da licitante,

podendo ser atualizado por indices oficiais na hipotese de encerrados a mais de tres meses da data

de apresentagao da proposta, vedada a substituigao por balancetes e balangos provisbrios. 0 Balango

Patrimonial e as Demonstragoes Contabeis deverao estar assinados por contador ou por outre

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e

acompanhado da Certidao de Regularidade Profissional- CRP.

a.1) As licitantes que iniciaram suas atividades no presente exercicio deverao
apresentar, tambem o Balango de Abertura, na forma da Lei.

a.2) Para Sociedades Anonimas e outras Companhias obrigadas a publicagao de
Balango, na forma da Lei 6.404/76, copias da publicagao no Dibrio Oficial, ou
jomal de grande circulagao, ou copia registrada/autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante, de;

balango patrimonial;

demonstragao do resultado do exercicio;
demonstragao das origens e aplicagoes de recursos;
demonstragio das mutagoes do patrimonio liquido;
notas explicativas do balango.v

a.3) Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda), atraves de
fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicilio da licitante ou em
outre orgao equivalente.

RAS/PWL?COM?
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rn PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASA
a.4) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123/06 (Lei

Geral das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), atraves fotocopia (do

balango e demonstragbes contibeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da

sede ou domicilio da licitante.

b) certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distributor da sede da pessoa juridica,
ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica;

4.3 - Da Qualificagao Tecnica:

Registro ou inscrigao no Conselho Regional de engenharia e Agronomia (CREA) ou no

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa licitante e de seu responsavel

tecnico, da regiao a que estiverem vinculados.

a.

Em se tratando de empresa nbo registrada no CREA ou CAU do Estado da Bahia, esta devera

apresentar a certidao de registro de origem, ficando a licitante, caso seja a vencedora

obrigada a apresentar o visto do CREA ou CAU do Estado da Bahia antes da assinatura do

Contrato.

b.

Para comprovagao de aptidao Tecnico-Profissional, o licitante devera possuir em seu quadra

permanente, na data prevista para entrega da Proposta, Prafissional de Nivel Superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, reconhecido(s) pelo CREA,

detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Tecnica, devidamente registrado(s) no

CREA da regiao onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)

Certid§o(oes) de Acervo Tecnico -CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m)

ter o(s) Profissional(is), executado para orgao ou entidade da Administragao Publica direta ou
indireta, Federal Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,

os seguintes servigos:

c.

ITEM DESCRIQAO DOS SERVIQOS MAIS RELEVANTES QUANTIDADE

1 TELHAMENTO COM TELHA DE AQO GALVALUME, DUPLA
TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO EM PIR 20MM.

100,00 m2

c.1- Os responsaveis tecnicos, que, em qualquer das hipotese previstas nesta alinea, para
comprovagao de tal situagao, deverbo apresentar “Certidao de Registro de Quitagao Pessoa Juridica"
emitida pelo CREA, com a indicagao, em tal documento, que figuram como responsavel tecnico da
empresa, e/ou membros da equipe tecnica acima elencados deverao pertencer ao quadra permanente
do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se com tal, para fins deste, o socio
que comprove seu vinculo por intermedio de contrato/estatuto social; o administrador ou o direton o

empregado devidamente registrado em carteira de trabalho e previdencia; o prestador de servigos, com
contrato escrito, firmado com o licitante; ou ainda, o prestador de servigo com instrumento particular de

V$G:
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comgBSSpaBJfe vinculagao futura caso o licitante se sagre vencedor do certame, com firma

reconhecida.

c.2 - No decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata este subitem poderao ser

substituidos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n° 8666/93, por profissionais de experience equivalente

ou superior, desde que a substituigao seja aprovada pela Administragao.

4.4. - Do Aparelhamento Minimo:

Declaragao formal com indicagao das instalagoes, maquinarios e equipamentos disponiveis para

realizagao dos servigos do objeto licitado, de acordo com a descrigao abaixo:

DESCRIQAO DE EQUIPAMENTOS QUANTIDADEITEM

CARRO DE MAO 03 UND1

2 BETONEIRA 320 LTS 01 UND

CAMINHAO BASCULANTE3 01 UND

5. Deveres do Contratado

5.1 - O CONTRATADO, obriga-se a fomecer mao-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios para a perfeita execugao dos servigos e demais atividades correlatas.

5.2 - Registrar este Contrato no CREA e apresentar ao CONTRATANTE o comprovante de

ANOTAQAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) correspondente, antes da emissao da
primeira fatura. A inobservancia desta exigencia implicara em retengao do pagamento correspondente.

5.3 - Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construgao e, se necessario, o
alvara de demoligao e demais documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

5.4 - Conduzir os trabalhos com estrita observance as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores
condigoes de seguranga, higiene e disciplina.

5.5 - Atentar, em relagao ao material, para todas as disposigoes e especificagoes constantes no
Memorial Descritivo, Projeto e Planilhas.

5.6 - Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagoes do Memorial Descritivo.

5.7 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e as especificagoes constantes no Memorial Descritivo e anexos do termo, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao.

5.8 - Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
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CtitstesifeSrme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,

nos seguintes termos:

r-

a. 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratagSo devera obedecer as diretrizes tecnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg§o Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao orgao competente,

conforme o caso;

b. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1. residuos - Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de residuos da construgao civil,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem future;

b.2. residuos - Classe B (reciclaveis para outras destinagoes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem future;

b.3. residuos - Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao); deverao ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas tecnicas especificas;
b.4. residuos - Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados,

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas tecnicas especificas.

c. Em nenhuma hipotese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagao
aterros de residuos domiciliates, areas de “bota fora", encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

5.9 Observar as seguintes direthzes de carater ambiental:

a. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita materia
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitaros
limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislag§o correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceit&veis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Tecnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao
correlata;

5.10 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior,
por qualquer causa de destruigao, danificagao, defeitos ou incorregoes dos servigos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

5.11 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorr§ncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

IASSC f
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prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos

documentos relativos a execugao da reforma.

5.13 - Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo

executado de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

5.14 - Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

5.15 - Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem

como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagoes inerentes a
execugao dos servigos ora contratados.

5.16 - Arcar com todos os tributes incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuaros respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

5.17 - Adotar as providencias e precaugdes necess3rias, inclusive consulta nos respectivos org§os, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, eletricas e
telefonicas.

5.18 - Promover a guarda, manutengSo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario d execugao dos servigos, durante a vigencia da obra.

5.19 - Manter seu pessoal devidamente identificado atraves de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Proteg3o Individual - EPI’s;

5.20 - Manter sediado junto 3 Administragao, durante os tumos de trabalho, preposto capaz de tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

5.21 - Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Administragao.

5.22 - Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de inc§ndios nas areas da Administragao;

5.23 - Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fomecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observance as recomendagoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislagao;

5.24 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratories previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
no Memorial Descritivo/Especificagao Tecnica;

5.25 - Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servigos fora das suas especificagbes;

5.26 • Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o onus decorrente;
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5.27*- ir ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a

qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio publico;

5.28 - Providenciar, conforme o caso, as ligagoes defmitivas das utilidades previstas no projeto (agua,

esgoto, gas, energia eletrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos orgaos federais, estaduais e
municipals e concessionaries de servigos publicos, vistorias com vistas a obtengao de licengas e
regularizagao dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

5.29 - Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagoes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que estd obrigada, exceto nas condigoes
autorizadas no presente ou neste contrato;

5.30 - Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;

5.31 - Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigoes que ensejaram a sua
habiiitagao e qualificagao no certame licitatorio;

5.32 - Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigagoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, e
do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugao dos servigos;

6. Deveres da Contratante

6.1. Fiscalizagao

6.1.1. A coordenag§o do contrato, bem como a Fiscalizagao da execugao da obra sera realizada pelo
MUNICiPIO, por tecnicos designados na forma do Art.0 67, da Lei 8.666/93, a quern compete verificar
se a Licitante vencedora esta executando os trabalhos, observando o Cronograma Fisico-Financeiro do
contrato, Projeto basico, Especificagoes Tecnicas, Memoriais Descritivos, de acordo com os demais
documentos que integram o Contrato.

6.1.2. A Fiscalizagao Podera designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisao e fiscalizagao
da obra por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de licitagao especifica, a sua
Contratagao, que passara a ser Denominada Gerenciadora, em atendimento ao que determina o
Manual Especifico da Portaria 164/2013 e suas Alteragoes.

6.1.3. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
Licitante vencedora mantem, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas as condigoes de
habiiitagao e qualificagao exigidas na licitag§o, comprovada mediante consulta aos ORGAOS
RESPONSAVEIS, CADIN ou certidoes comprobatorias.

6,1.4. A Fiscalizagao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Tecnicas da ABNT e com a
melhor tecnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o
acesso da Fiscalizagao, aos servigos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho
de sua missao.

\
P.V.L?
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6.1v§~£SMffl2agao tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que nao esteja sendo executado
dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento dos fatos a autoridade competente, responsavel
pela execugao do contrato.

6.1.6. Cabera a Fiscalizagao verificar a ocorrencia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.

6.1.7. A agao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao nao eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

6.1.8 Fica assegurado aos tecnicos do MUNIClPIO o direito de, a seu exclusivo criterio, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atraves de terceiros, da execugao dos
servigos prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao de
quaisqueresclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

7. Procedimentos de Fiscalizagao e Gerenciamento do Contrato

A fiscalizagao da obra sera da servidor designado abaixo:
Nome: Vitor Sodre
Matricula: 0693336-8

0 gerenciamento do contrato sera do servidor designado abaixo:
Nome: Antonivaldo Ribeiro de Sales Junior
Matricula: 52671

8. Criterios de Aceitagao do Objeto

0 criterio de aceitagao do objeto em questao atendera as exigences da Lei n° 8666/1993.

8.1. Visita ao local da obra:

8.1.1. As licitantes deverao visitar os locais onde serao executadas as obras/servigos e suas
circunvizinhangas, ate 02 (dois) dias corridos antes da data prevista para recebimentos das propostas

objeto deste certame, a fim de atestar ter pleno conhecimento das condigoes e peculiaridades
inerentes a natureza das obras/servigos a serem executadas, avaliando os problemas futuros de modo
que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informagbes que possam ser necessarias a elaboragao da
proposta e execugao do contrato.

8.1.2. £ de inteira responsabilidade da licitante a verificagao "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A nao verificagao dessas
dificuldades nbo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos termos
contratuais que venham a serestabelecidos.

8.1.3. Os custos de visita aos locais das obras e servigos correrbo por exclusiva conta da licitante.

4
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8.1.4. A visita ao local onde serao executadas as obras/ servigos devera ser agendada com

antecedent de 48 horas por telefone ou pessoalmente, as licitantes deverao estar acompanhadas por

um tecnico indicado pela Secretaria de Infraestrutura- SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Lauro

de Freitas. Enderego da SEINFRA: Rua Manoel Silvestre Leite, s/n, bairro Centro - Lauro de

Freitas, Telefone da SEINFRA n°: (71) 3288 - 8779 OU 3288 - 8780. Apos a Visita ao Local das

Obras, o Servidor emitira o "Atestado de Visita” (emitido pela Seinfra) para o licitante, que

oportunamente devera apresentar na documentagao na fase de habilitagao.

8.1.5 - A visita sera feita por amostragem, de acondo com orientagoes da Secretaria de Infraestrutura -
Coordenagao de Edificagoes.

8.1.6. Caso os licitantes tenham pleno conhecimento do local (enderego no anexo deste projeto)

deverao apresentar a Declaragao de Visita - Modelo Anexo II, no envelope de Habilitagao, sob

pena de inabilitagdo, caso os mesmos nao sejam apresentados.

8.2- Subcontratagao

8.2.1 Sera permitida a subcontratagao dos servigos de montagem mecanica, eletrica, detalhamentos

construtivos, estudos laboratoriais, ensaios, escavagoes por processos nao destrutivos, escavagao de

rocha a fogo e servigos que nao estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevancia

pertencentes ao objeto desta licitagao, com anuencia previa do MUNICIPIO.

8.2.2 A subcontratagao nao exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades

contratuais e legais.

8.2.3 Ser& vedada a subcontratagao total do objeto.

8.2.4 Caso ocorra a subcontratagao citado no subitem 8.2.1, devera ser observado o privilege
estabelecido as microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limite de ate 30% (trinta por
cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/2006.

8.2.5 As empresas subcontratadas tambem devem comprovar, junto ao MUNICiPIO, antes do inicio
dos trabalhos que estao em situagSo regular juridico/fiscal, previdenciaria e trabalhista, e que entre os
seus diretores, responsaveis tecnicos ou sdcios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes
de cargo comissionado no MUNICiPIO.

8.2.6 Nao sera permitida, na presente licitag§o, a participag3o de empresas em consorcio.

9. Orgamento Estimado

9.1 0 orgamento estimado Global Maximo para as contratagoes do objeto desta obra e esta definido
em unico lote, conforme descritos abaixo:
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9.1.1. Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto ocorrerao a conta da
dotagao orgamentaria, que sera identificada e acostada ao posterior pelo orgao responsavel.

9.1.2 Valor estimado R$ 329.241,05 (trezentos e vinte nove mil, duzentos e quarenta um reais,

cinco centavos), utilizando os sistemas oficiais de pregos de referenda SINAPI e ORSE, desonerados

de Fevereiro/2020 e Dezembro/2020, respectivamente, ja incluidos os BDI maximo de 27,73% para

servigos e de acordo a base referendal da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme ANEXO V.A

Segue abaixo o quadra resumo dos itens da planilha orgamentaria:

DESCRICAO VALOR ESTIMADOITEM
R$ 329.241,05Implantagao do novo Padrao de Entrada de Energia

do Terminal Turistico Abdias Nascimento e Servigos
_Complementares do Auditorio_

R$ 7.044,25SERVICOS PRELIMINARES1.0
R$ 20.386,24SERVICOS COMPLEMENTARES DO PALCO E DA

ENTRADA_
2.0

COBERTURA/ FORRO(AUDIT0R1O)~ R$ 182.773,293.0
R$ 1.345,374.0 ESQUADRIAS
R$ 386.50CONCRETO ESCADA E REVESTIMENTOS

BANHEIROS_
50

R$ 1.281,29PAVIMENTAQAO6.0
R$ 7.432,067.0 PINTURA

INSTALAQOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 2.864,088.0
INSTALACOES ELETRICAS PADRAO DE ENTRADA R$ 84.798,659.0
FECHAMENTO DE GRADIL E CONSTRU£AO DE
PILAR PARA FIXACAO_

R$ 7.370,9210.0

ADMINSITRACAO DAOBRA R$ 13.558,4011.0

10. DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

10.1. Sao ainda, documentos integrantes deste o CD-ROM contendo:

ANEXO I:

ANEXO II:

ANEXO III.A:

Modelo da Proposta;

Modelo Declaragao Visita Tecnica ao Local das Obras/Servigos;

Quadra do Detalhamento dos Encargos Sociais (Horista e
Mensalista) Desonerado, Praticado pelo Municipio;
Quadra do Detalhamento dos Encargos Sociais (Horista e
Mensalista) Desonerado, Praticado pelo Municipio a ser
preenchido;

Memoriais descritivos e Especificagoes tecnicas,
Planilhas de Orgamentagao das Obras/Servigos com Pregos;
Planilhas de Orgamentag§o das Obras/Servigos sem Pregos;
Planilha do Cronograma Fisico - Financeiro com prego;
Planilha do Cronograma Fisico - Financeiro sem prego;

ANEXO III.B:

ANEXO IV:
ANEXO V.A
ANEXO V.B
ANEXO V.C
ANEXO V.D

Cy I:l4,PiviU
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Quadra do Detalhamento do BDI (Obras/Servigos) praticado pelo
Municipio;
Quadra do Detalhamento do BDI (Obras/Servigos) praticado pelo
Municipio;
Relagao dos Beneficiados, enderego e croqui;

ANEXO VI.A1:

ANEXO VI.A2:

ANEXO VII

AlessaridH
EngenheifaCivil - CREA/ BA 29.371/D

Matricula; 49178

larvalho

CooitfenMor de Edificagoes
/aldp-'Kibeiro de Sales JuniorAntoni

Autorizo neste termos o presente:

4
Cesar Augusto Sampaio

Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO I

TERMO DA PROPOSTA

Dados do proponente:

Raz3o social:...

Cnpj:....

Enderetjo:...

Forte:..

E-mail

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - BAHIA

Rua Manoel Silvestre Leite, s/n - Centro, Laura de Freitas, CEP: 42.700-000, Laura de Freitas / Bahia.

NESTA

Prezados Senhores,

Tendo examinado o presente n.°_/2020 e seus elementos tecmcos constitutivos, nbs, abaixo-assinados, oferecemos proposla para Implantagcio

do novo PadrSo de Entrada de Energia do Terminal Turlstico Abdias Nascimento e Servigos Complementares do Auditorio, na Av.

(VALOR TOTAL POR
EXTENSO, EM REAIS), de acordo as especiflcagbes e quantitativos estimados neste e seus anexos e com a planilha de pregos em anexo, que 6 parte

integrante desta proposla

Santos Dumont, s/n municipio de Laura de Freitas, no Estado da Bahia pelo valor global de R$

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos detalhados, no prazo fixado neste e conforme Especificagoes Tecnicas, a
contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos e efetuaremos as garantias linanceiras previstas neste, para a
realizagSo do contrato.
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servigo no prazo de
Concordamos em manter a validade desta proposta por urn periodo de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja,
I I . representando urn compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiragSo do prazo.

Ate que seja preparado e assinado urn contrato formal, esta proposta sera considerada urn contrato de obrigagdo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto ao MUNIClPIO o Sr.
_, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatbrio
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagSo em causa.

a contar da data de assinatura do Contrato.

CrgSo Expedidorcarteira de Identidade n°

Declaramos, ainda, nossa plena concordantia com as condigdes constantes no presente e seus anexos e que nos pregos propostos estao indusos
todos os tributes incidentes sobre as obras/servigos e fornecimentos.

Empresa Licitante
CNPJ n°.

oAssinatura do representante legal

jC&MPnAS/P.V.L?
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAQAO DE VISTORIA TECNICA DA OBRA/SERVIQOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA) inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou

responsavel tecnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei que visitou o local onde serao executadas as
obras, se inteirou dos dados indispensaveis £ apresentagao da nossa proposta, e que os pregos a serem propostos
cobrirao quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao das obras, tendo obtido todas as
informagoes necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

de 202.Cidade, de

Assinatura do Representante legal

(Nome completo)

(Identificagao)

Assinatura do Responsavel Tecnico

(Nome completo)

CREA

iPRAS/PIVii-r
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ANEXO III.A

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS HORISTA E MENSALISTA DESONERADO
(Preenchido)

SINAPI •SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUQAO CIVIL

Vigencia a partir de: 11/2019UF: BAHIA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM DESONERACAO)

DESCRtQAO
J MENSALISTA

HORISTA (%)CODIGO (%)

A
0,000,00INSSA1
1,501,50A2 SESI
1,001,00A3 SENAI

0,20 0,20INCRAA4
0,60 0,60A5 SEBRAE
2,50 2,50Saldrio EducagaoA6

3,003,00Seguro Contra Acidentes de TrabalhoA7
8,008,00A8 FGTS
0,000,00SECONCIA9

Total dos Encargos Socials Basicos 16,80A
GRUPO B

17,97 0,00Repouso Semanal RemuneradoB1
0,003,97B2 Feriados

0,90 0,69B3 Auxilio -Enfermidade
10,84 8,33B4 13°Saiario

0,07 0,06B5 Licenga Patemidade
0,72 0,56B6 Faltas Justificadas
2,01 0,00B7 Dias de Chuvas
0,11 0,09Auxilio Acidente de TrabalhoB8
8,26 6,35B9 Ferias Gozadas

B10 Salario Matemidade 0,03 0,03

que recebem incidences deA 16,11Total de 44,88B
GRUPOC

C1 Aviso Previo Indenizado 5,00 3,84
C2 Aviso Previo Trabalhado 0,12 0,09
C3 Ferias Indenizadas 5,05 3,88
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 4,77 3,67
C5 Indenizagao Adicional 0,421 0,32

Total de Encargos Sociais que nao recebem incidencias de A 15,36C 11,80

D1 Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B 7,54 2,71
Reincidencia de Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhado e Reincidencia
do FGTS sobre Aviso Prdvio IndenizadoD2 0,42 0,32

7,96 3,03
85,00 47,74

Fonte: Informagao Dias de Chuva - INMET
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ANEXO III.B

Detalhamento dos encargos sociais horista e mensalista desonerado
(a preencher)

SINAPI SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUQAO CIVIL

Vigencia a partir de11/2019UF: BAHIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM DESONERACAO)

DESCRIQAO
HORISTA MENSALISTA

CODIGO (%) (%)

A

INSSA1

SESIA2

SENAIA3

INCRAA4
SEBRAEA5

Saiario EducapaoA6
Seguro Contra Acidenles de TrabalhoA7

FGTSA8

SECONCIA9

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B-1U

Repouso Semanal RemuneradoB1

B2 Feriados

Auxilio - EnfermidadeB3

13° SalarioB4
Ucenpa PatemidadeB5

B6 Faltas Justificadas

Dias de ChuvasB7

Auxilio Acidente de TrabalhoB8

Ferias GozadasB9

B10 Salario Matemidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidencias de A

GRUPO C

B

C1 Aviso Previo Indenizado

C2 Aviso Pr6vio Trabalhado

C3 Fferias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisao Sem Jusla Causa

C5 Indemzagao Adicional

Total de Encargos Sociais que nao recebem incidencias de A

GRUPO 0_

C

D1 Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B
Reincidencia de Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhado e ReincidAncia do FGTS
sobre Aviso Prfevio Indenizado_D2

+D)
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ANEXO IV

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAQOES TECNICAS

(IMPRESSO ( UMA VIA) E GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

:: 21
(ASS:

r
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ANEXO V.A

PLANILHAS DE ORQAMENTAQAO DE OBRAS/SERVIQOS E FONECIMENTOS, CONTENDO OS DESCRITIVOS E
SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS, COM VALORES, PREQOS UNITARIOS E PREQOS TOTAIS UNITARIOS E

GLOBAIS.

(IMPRESSO (UMA VIA) E GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO- PLANILHA EXCEL E PDF)

cf &\COM?RAS/PMlf
IPAG,' ft
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ANEXO V.B

PLANILHAS DE ORQAMENTAQAO DE OBRAS/SERVIQOS E FONECIMENTOS, CONTENDO OS DESCRITIVOS E

SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS, SEM VALOR. COM COLUNAS PARA PREQOS UNITARIOS, TOTAIS E

GLOBAIS.

(IMPRESSO (UMA VIA) E GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO PLANILHA EM EXCEL)

Of dj,COM?RAS/?M‘Jr
PAG: &
ASS: / '

T
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ANEXO V.C

PLANILHAS COM 0 CRONOGRAMA DA OBRA FISICO-FINANCEIRO
COM VALOR

(IMPRESSO (UMA VIA) E GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO PLANILHA XLS)

COM?RAS/?.V:L?
[PAG: _
IASS:


