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RECIBO DO EDITAL Nº 008/2022 DA TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
(FAVOR ENVIAR VIA E-MAIL)

Para Editais retirados o licitante interessado em participar desta Tomada de
encaminhar a COPEL os dados necessários, para possibilitar comunicações
importantes por parte da Comissão Permanente de Licitação, através
copel.pmq@gmail.com Horário de expediente para, duvidas, questionamentos
edital na sede da COPEL é das 08.00 as 12h00 horas.

Preço, deve,
consideradas
do e-mail:
e retirada de

Preencher os seguintes dados:
NOME DA LICITANTE:
CNPJ:
ENDERECO:
CIDADE:
ESTADO:
CEP:
TELEFONE: ( )
FAX: ( )
E-MAIL:
PESSOA PARA CONTATO:
DATA :

_________________________
(assinatura do responsável)

OBS.: Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei.
Faz-se saber que o não envio deste documento preenchido corretamente, exime a
Administração da obrigação de qualquer eventual informação desta Tomada de Preço
diretamente ao licitante.
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EDITAL Nº. 008/2022
TOMADA DE PR EÇ O S Nº 001/2022
PA R TE A - PR EÂM BU LO
O MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA, BAHIA, através da Comissão Permanente de
Licitação, instituída pelo Decreto nº 001/2022, torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade “TOMADA DE
PREÇOS”, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, sob o Regime de
Empreitada por Preço Global, pelo tipo de licitação de Menor Preço Global. Os
Envelopes da documentação relativa à “Habilitação” preliminar e o envelope contendo a
“Proposta Comercial de Preço” de execução do objetivo deverão ser entregues, às
09h00min do dia 23 de fevereiro de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação,
situada na Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira - Bahia, CEP: 44.713-000, perante a
Comissão de Licitação.
1.0. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
A presente licitação fundamenta-se legalmente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de
1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as
alterações das Leis n.º 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98 e demais alterações
posteriores e das Leis Complementares nº 123/06 e 147/14.
2.0. OBJETO DA LICITAÇÃO:
2.1. A presente Tomada de Preços tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para
a administração no que diz respeito da contratação de empresa especializada para
execução de obra de pavimentação de vias em paralelepípedo na comunidade
quilombola Alto Capim no Município de Quixabeira, Bahia, conforme contrato de
Repasse OGU nº 912791/2022 - Operação 1075757-10 - Programa, conforme anexos
deste edital.
2.2. Para melhor caracterização dos serviços objetivo desta licitação, compõem este Edital os
documentos abaixo que juntamente com a proposta apresentada pela licitante vencedora,
farão parte integrante do Contrato a ser celebrado com a mesma:
Carta Proposta
Minuta de Contrato
Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor
Declaração de enquadramento como microempresa ou
Empresa de pequeno porte
2.2.5. Modelo de Credencial
2.2.6. Modelo de Procuração
2.2.7. Declaração de Inexistência de Servidores do Município no

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

- Anexo I
- Anexo II
- Anexo III
- Anexo IV
- Anexo V
- Anexo VI
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Quadro de Pessoal
2.2.8. Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro,
Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e Projeto Executivo

- Anexo VII
- Anexo VIII

3.0. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1. Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente licitação
estão consignados no orçamento Municipal do corrente ano, conforme dotação abaixo.
Unidade Orçamentária: 2.08.01
Projeto Atividade: 1229 / 1.227
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Fonte: 24/00
3.2 - O valor global da obra é de R$ 239.999,99 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e
noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
4.0. REQUISITO PARA PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar desta licitação, os licitantes estabelecidos no país, que atendam a
todas as exigências contidas neste edital.
4.2. Não poderão participar desta licitação:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da
licitação.
b) Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e
art. 28 do Decreto nº 5.450/05) ou suspensas temporariamente de participar de
licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei
nº 8.666/93);
d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V
da Lei nº 9.605/98;
e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação
judicial ou extrajudicial;
g) Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores servidores do
legislativo ou executivo municipal (cfr. art. 54, II da Constituição);
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h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);
i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666/93.
5.0. CREDENCIAMENTO:
5.1 - O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da COPEL,
pessoalmente ou por um representante que, devidamente munido de documento que
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a cópia autenticada
do RG ou outro documento equivalente com foto.
5.2 - O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação de documento de identidade:
5.2.1 - Se sócio, proprietário ou dirigente da empresa, apresentar cópia do Estatuto ou
Contrato Social e cópia de documento de itentidade com foto, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Todos
os documento tem que estar autenticados.
5.2.2 - Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, se
representante, atribuindo-lhe poderes para praticar de todos os atos pertinentes ao certame,
em nome do proponente, com cópia do contrato social e documento de indentificação com
foto do autorgante e do autorgado. Todos os documento tem que estar autenticados.
5.2.3 - Na hipótese de outorga da procuração, o outorgante deverá constar do contrato social
da empresa ou, sendo diretor contratado, ter poderes da empresa para tal indicação.
5.2.4 - O documento de credenciamento deverá vir fora do envelope para conferência
preliminar pela Comissão de Licitação.
6.0. PRAZO:
6.1. - O prazo previsto para execução será de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato e Ordem de Serviços.
7.0. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
7.1. Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser apresentados em 02 (dois)
envelopes fechados, lacrados e rubricados, de números “01” e “02”, mencionando no
anverso a razão social da Licitante e a caracterização numérica da Licitação;
7.2. Todos os elementos de cada um dos Envelopes deverão ser enfeixados em pasta e
rubricados, bem como não deverão apresentar rasuras ou entrelinhas;
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7.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
administração da COPEL de QUIXABEIRA - BA;
7.3.1. No caso dos documentos de habilitação serem autencicados por servidor da
administração da COPEL de QUIXABEIRA - BA, a empresa deve comparecer ao setor até
01 (um) dia antes da abertura do certame.
7.4. O Envelope n.º 01 deverá ser composto de 01 (um) único Caderno, contendo
“Documentos de Habilitação”;
7.5. O Envelope n.º 02 deverá ser composto de 01 (um) único Caderno contendo a
“Proposta Comercial de Preço”.
7.6. A apresentação da Proposta implica em pleno conhecimento, pelas Licitantes, das
condições expressas neste Edital e seus Anexos, prevalecendo sempre, em caso de
divergências, o disposto no Edital;
8.0. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N. º “01”:
8.1. No Envelope n.º 01 referente à “HABILITAÇÃO”, deverão estar os documentos para
habilitação, apresentados em 01 (uma) via, devidamente encadernada, rubricada pelo
representante legal e encabeçada necessariamente por índice, no qual constem as respectivas
páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo:
- HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.1.1. Registro Comercial em caso de Empresa individual.
8.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhados de
documentos de eleição dos seus administradores.
8.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedade Civis, acompanhado de prova de
Diretoria em exercício;
8.1.4. Portaria de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir;
8.1.5. Cópia do (s) documento (s) de identificação do (s) sócio (s).
- REGULARIDADE FISCAL
8.1.6. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
(www.receita.fazenda.gov.br);
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8.1.7. Certidão de Regularidade para com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal
(sítio: www.caixa.gov.br);
8.1.8. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União incluindo Certidão Negativa de Débitos para com a Seguridade Social - INSS
(www.receita.fazenda.gov.br);
8.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N° 5.452 de 1° de maio de 1943.
(www.tst.jus.br/certidao);
8.1.10. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, do domicílio/sede da
licitante;
8.1.11. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, do domicílio/sede da
licitante;
- CAPACIDADE TÉCNICA
8.1.12. Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável técnico na entidade
profissional competente CREA do ano em curso. As empresas, sediadas fora do Estado da
Bahia, deverão apresentar comprovação de visto emitido pelo CREA/BA nas suas certidões
de Registro e Regularidade da Empresa junto ao órgão acima citado, de acordo com o art. 69
da Lei 5194/66 e art. 1 da Res. 265/79-CONFEA;
8.1.13. Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA
ou CAU, da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m)
que os responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de características técnicas
similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a comprovação de realização
de no mínimo 30% dos itens destacados na planilha orçamentária para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda para empresa privada, conforme Acórdão de nº 3.070/2013, o Relator entendeu
que é “imprescindível a apresentação de atestado de capacidade técnico-profissional
com exigência de quantitativos mínimos, sob pena de a Administração atribuir
responsabilidade pela prestação dos serviços a profissionais que não detêm capacidade
técnica demonstrada na execução de serviços de porte compatível com os que serão
efetivamente contratados”.
8.1.13.1 O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as
seguintes informações básicas:
1. Nome do contratado e do contratante;
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2. Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s)
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA

título(s)

3. Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)
4. Localização da obra ou dos serviços;
5. Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços
executados);
6. Data do início e término dos serviços;
7. Abaixo segue a tabela dos itens de maior relevância técnica que
serão necessários a comprovação de realização:
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS;
- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO);
8.1.13.2 No caso de comprovação da capacidade técnica da licitante e dos profissionais em
serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica,
devidamente regularizada no país de origem, registrado no Consulado Brasileiro
acompanhado por tradução juramentada.
8.1.13.3 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas
serão inabilitadas.
Nota 1: Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial
ou pelo próprio concorrente.
Nota 2: Não serão aceitos atestados emitidos por empresas, das quais participem sócios
ou diretores dos concorrentes.
8.1.14 A equipe técnica deve conter no mínimo 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Técnico
de Segurança do trabalho;
8.1.15 A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa
licitante dar-se-á através:
8.1.15.1 No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante;
1.

Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade anônima;
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2.

No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho,
contendo as folhas que demonstre o n.º de registro, qualificação civil ou contrato
de trabalho em vigor, em caso de contrato de trabalho, acompanhada da
declaração de anuência dos profissionais;

3.

Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede
ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a
apresentação de um dos seguintes documentos: Ficha de registro do empregado RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou Contrato Social ou
último aditivo se houver; ou Contrato de prestação de serviços sem vínculo
empregatício.

8.1.16.2 Poderá a licitante, apresentar declaração de contratação futura do profissional
detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional. (Acordão n° 498/2019 – TCU).
8.1.17. Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
1. Instalações de Canteiro (organização e “layout”);
2. Pessoal técnico especializado;
3. Lista de Equipamentos.
8.1.18. Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso
da execução do contrato, por outro profissional de comprovada experiência equivalente ou
superior, e previamente aprovado pela Administração.
8.1.19. Os atestados de capacidade técnico profissional, poderão serem avaliados pela equipe
de engenheiros do município, caso a COPEL julgue necessário.
- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA
8.1.20. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da Proposta.
8.1.20.1. Os licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício deverão
apresentar, também, o BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;
8.1.20.2. Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
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8.1.20.2.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante;
8.1.20.2.2. Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (SOCIEDADE LTDA),
empresas individuais de responsabilidade limitada (EIRELI) e impressa individual
(REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO), deverá apresentar;
- Balanço (BP) e Demonstração do Resultado do Exército (DRE), registrados e autenticada
com chancela e protocolo de registo na Junta Comercial acompanhada de fotocópia dos
Termos de Abertura e de Encerramento, estes do livro diário onde foram extraídas as folhas
das demonstrações registradas da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente;
8.1.20.3. A boa situação financeira do licitante, será aferida pela observância, dos índices
apurados pela fórmula abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio,
devidamente assinado por contabilista habilitado.
ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL >= 2,00
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE >= 2,00
ILC = Ativo Circulante ygtf
Passivo Circulante
GEG – GRAU DE ENDIVIDAMENTO <= 0,50
GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
8.1.20.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade, qual deverá apresentar certidão de regularidade valida;
8.1.20.5. Declaração de compromissos assumidos, constando o valor total dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura desta licitação devidamente comprovado mediante contratos ou
publicação em diário oficial.
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8.1.20.6. Demonstração, assinada por contador com firma reconhecida, com dados do seu
último balanço já exigível na forma da lei, de que possui Disponibilidade Financeira Líquida
igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra), a qual
mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual,
obtida através da fórmula:
DFL = (10 X PL) - VA, onde:
DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido;
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos.
8.1.21. Comprovação de Capital Social mínimo ou Patrimônio Líquido, igual ou superior a
10% (dez por cento), do valor da contratação.
8.1.22. Certidão Negativa de Falência e Concordata e insolvência, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à
data de apresentação das propostas, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física, com data de emissão a menos de 30 (trinta) dias da data de apresentação das
propostas;
- DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
8.1.24. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e que não emprega menor de 16 anos, ressalvado se for o caso, ou menor a partir
de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo III.
8.1.25. Declaração de que a empresa não se acha inidônea para licitar e contratar com o
Poder Público, ou suspensa do direito de licitar ou contratar com Administração Federal,
Estadual e Municipal. (Modelo a seguir).
DECLARAÇÃO
A empresa ..............................................................., CNPJ nº............................, declara, sob as
penas da lei, que, até a presente data, não se acha declarada inidônea para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração
Federal, Estadual e Municipal.
Data e local
_____________________________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
8.1.26. DECLARAÇÃO ÚNICA, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios
responsáveis, constando:
a) Que aceita as condições estipuladas neste Edital;
b) Que prestará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
PREFEITURA;
10
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c) Que obedecerá às ordens expedidas pela PREFEITURA, durante a execução dos
serviços;
d) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais
profissionais não figuram empregados da PREFEITURA.
NOTA: As microempresas e empresas de pequeno porte deverão obrigatoriamente apresentar
declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresas ou empresa de pequeno porte, e estão aptas a usufruir do tratamento
favorecido oferecido pelas Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e a Lei Federal nº
11.598/2007. Segue, em forma de ANEXO IV o Modelo de Declaração de enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.1.27 Declaração de Inexistência de Servidores do Município de Quixabeira, Bahia, no
Quadro de Pessoal - ANEXO VII
9.0. PROPOSTA COMERCIAL
9.1. A Proposta de Preços, constante do envelope n.º 02 (Proposta Comercial), encabeçada
necessariamente por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se
encontram, será apresentada em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas,
na forma de original ou cópia autenticada contendo:
9.1.2. O preço, a ser expresso em moeda nacional, será definitivo não sendo admitida
qualquer alteração a posterior, sob alegação de erro ou omissão do licitante ou de seus
prepostos/empregados;
9.1.3. Ocorrendo divergência entre o preço global proposto em algarismos e o expresso por
extenso, será levado em conta este último;
9.1.4. A planilha Orçamentária deverá ser preenchida com os preços unitários da Licitante,
apresentada impressa e no programa Excel em arquivo eletrônico gravado em CD-R,
personalizada da empresa, sob pena de desclassificação.
9.1.5. Deverá constar na proposta de preços cronograma físico-financeiro, detalhado em
parcelas mensais, contendo barras, percentuais e desembolso, com valores horizontais e
verticais, simples e acumulados, ficando reservado, entretanto, ao Contratante, no decorrer
da execução do objeto contratual, o direito de proceder às alterações que julgar convenientes
em nome do interesse público.
9.1.6. Declaração em papel timbrado da Licitante, expressando:
9.1.6.1 Que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de
fornecimento de materiais, mão de obra, implantação e manutenção de canteiro de obras,
manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas,
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contribuições fiscais, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, domingos e feriados e
quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto na única
remuneração devida pela Contratante para execução da obra, coadunando com o que
determina a lei nº 5.194/66, art.14 (Confea).
9.1.7. A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da apresentação da proposta, facultada, porém, às licitantes estender tal validade por
prazo superior a este.
9.1.8. Prazo de execução: 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do contrato e
Ordem de Serviços.
9.1.9. Na formulação da proposta de preços a empresa deverá prever todas as despesas diretas
ou indiretas, e custos relacionados com os serviços a serem executados, quantitativos de
pessoal, os turnos e as horas previstas, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e
previdenciária. A Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o
ressarcimento de custos não considerados nos preços.
9.1.10. A licitante deverá apresentar composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas
Indiretas) e a composição dos encargos sociais apresentados nos preços ofertados, observado
o disposto no item 9.1.6.1, sob pena de desclassificação.
9.1.11. Os licitantes deverão apresentar composição de preços unitários de todos os serviços
constantes da planilha orçamentária, detalhando materiais, equipamentos e mão de obra com
seus respectivos índices, e contendo os encargos sociais e o BDI utilizados;
9.1.12. Os preços são fixos e irreajustáveis, na forma da legislação em vigor.
9.1.13. O percentual atribuído para encargos sociais que incidem sobre a mão de obra deverá
seguir a forma de tributação da empresa devidamente comprovada mediante último extrato
para empresas optantes pelo simples nacional ou EFD - Contribuições - Escrituração Fiscal
Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. O BDI deverá seguir a determinação
constantes na sumula 254 tcu, e conter no mínimo: PIS, COFINS e ISS, sob pena de
desclassificação.
9.1.14. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão
ou qualquer outro pretexto.
9.1.15. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
são compatíveis com a execução do objeto do contrato;
9.1.15.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orçado pela Administração, ou
b. Valor orçado pela Administração.
9.1.15.2 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros
do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.
9.1.16. Apresentar, na composição de seus preços:
9.1.16.1 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil;
9.1.16.2 Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
9.1.16.3 Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos serviços.
9.1.17 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências
deste edital.
10.0. REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO:
10.1. A contratação será efetivada segundo o regime de Empreitada por Preço Global,
constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela licitante em sua “Proposta
Comercial”;
10.2. O valor total para execução do objeto desta licitação encontra-se indicado na
“Proposta Comercial” apresentada pela licitante, devidamente demonstrado em sua
Planilha Orçamentária de acordo com os respectivos preços unitário e total propostos, em
função das quantidades constantes da Planilha Orçamentária - Anexo VIII.
10.3. Caso ocorram serviços cujos preços não constem da Planilha Orçamentária - Anexo
VII estes serão definidos em comum acordo com apresentação da Planilha de Composição
de Custos, devidamente apropriada pelo Contratado e aprovada pela Contratante.
10.4. Os serviços serão pagos de acordo com as quantidades efetivamente executadas,
aplicadas aos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela licitante
em sua “Proposta Comercial”, na conformidade das Relações de Serviços Executados,
apresentados pelo Contratado e aprovados pelo Contratante.
10.5. O pagamento será efetuado com base em medições mensais, globalizando-se todos os
serviços executados no período, depois de abatidos todos os valores retidos, referentes a ISS,
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INSS, IR e outros que a lei vier a determinar. A primeira e a última medição poderão ser
feitas em período inferior ou superior a 30 (trinta) dias.
10.6. O prazo para o pagamento das medições será de até 30 (trinta) dias corridos contando
da entrega e aceitação das mesmas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal, a quem
competirá providenciar sua aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do
recebimento;
10.7. Na forma da legislação em vigor os preços contratados permanecerão fixos e
irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato.
Caso ultrapasse esse prazo os preços serão reajustados observando-se o que estabelece a
política econômica do Governo Federal, aplicável aos Municípios.
10.8. Apresentar na primeira medição a Anotação da Responsabilidade Técnica - ART,
emitida pelo CREA - BA.
11. ABERTURA DOS ENVELOPES:
11.1. Em Ato Público, após a conferência do credenciamento, a Comissão procederá a
abertura do Envelope n. º 01 - Documento de Habilitação, cujas folhas serão examinadas e
rubricadas pelo representante credenciados das empresas que estiverem participando desta
licitação e que assim desejarem;
11.2. A Comissão examinará os documentos constantes do Envelope n.º 01 -Documentos de
Habilitação - comunicando o resultado às licitantes na mesma sessão pública designada para
tal fim, se assim entender em condições de fazê-lo;
11.3. As licitantes que não atenderem convenientemente às exigências do Envelope n.º 01 “Habilitação” deste Edital serão consideradas inabilitadas para esta licitação, sendo-lhes
devolvido, inviolado, o Envelope n.º 02, contendo a correspondente “Proposta Comercial”,
decorrido o prazo para interposição de recurso;
11.4. Havendo desistência expressa de recurso por todas as licitantes não habilitadas,
através de seus respectivos representantes credenciados, procederá a Comissão de Licitação
ao exame dos elementos constantes do Envelope n. º 02 - “Proposta Comercial”;
11.5. À (s) licitante (s) inabilitada (s) será (ão) devolvido (s) o (s) Envelope (s) n.º 02
“Proposta Comercial”, desde que declinem do direito de recurso;
11.6. O Envelope n.º 02 – “Proposta Comercial” devidamente fechado e inviolado será
rubricado pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados das licitantes
presentes, caso não se proceda a sua abertura na data de seu recebimento;
11.7. Somente serão abertos os Envelopes contendo as “Propostas Comerciais” das
empresas julgadas habilitadas, no Envelope n.º 01. As propostas serão examinadas e
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rubricadas pelos representantes credenciados das licitantes que estiverem presentes ao ato
público;
11.8. De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverá ser
assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados da (s) licitante (s)
presente (s) ao (s) respectivo (s) ato (s) público (s);
11.8.1. As dúvidas que eventualmente surgiram durante o Ato Público serão, a juízo da
Comissão, resolvidas por esta na presença das licitantes ou deixadas para posterior
deliberação.
12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
12.1 O julgamento da fase de HABILITAÇÃO será feito de acordo com o presente Edital,
em caráter eliminatório.
12.2 Será considerada vencedora desta Licitação a PROPOSTA COMERCIAL que,
atendendo todas as condições estabelecidas neste Edital, apresente o MENOR PREÇO
GLOBAL. As demais licitantes serão classificadas na ordem crescente dos preços globais
propostos.
12.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á
obrigatoriamente, por sorteio no mesmo instante, hora e local.
12.4 Em caso de sorteio, o resultado constará obrigatoriamente da ata.
12.5 Serão desclassificadas as Propostas que:
a) Não atendam às exigências deste Edital.
b) Apresentem prazo para execução das obras e serviços inferior ao estabelecido neste
Edital.
c) As manifestamente inexequíveis na forma do Inciso II do Art. 48 da Lei Federal
8.666/93 e do § 1° do Art. 48 da Lei 9.648/98.
12.6 A Prefeitura Municipal de QUIXABEIRA poderá determinar suspensão do
procedimento licitatório, para adoção de providências pertinentes, pelo prazo que entender
necessário;
12.7 As propostas serão classificadas em ordem crescente, adjudicando-se o objeto deste
Edital, à primeira classificada;
12.8 As comunicações e decisões que forem adotadas serão comunicadas aos interessados
através de e-mail, para a empresas que encaminharem o recibo de retirada do edital e
publicado no site oficial da Prefeitura no endereço eletrônico: www.quixabeira.ba.gov.br.
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13. RECURSOS:
13.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, em
conformidade com o § 1º do artigo 41 da Lei nº. 8666/93.
13.2 Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até
o segundo dia útil que anteceder à data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação,
em conformidade com o §2º do art. 41 da Lei nº. 8666/93.
13.3 Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para a interposição de recursos, observando-se o
disposto no art. 109 da Lei nº. 8666/93.
13.4 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todos os licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Às Licitantes é facultado o direito de recorrer das decisões da Comissão de Licitação, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicidade ou intimação, em petição motivada;
14. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:
14.1 Para garantia de exato e fiel cumprimento de todas as suas obrigações contratuais, a
licitante vencedora deverá depositar junto a Prefeitura Municipal de QUIXABEIRA, até a
assinatura do contrato a Título de Garantia Contratual, a importância correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, podendo ser efetuada nas seguintes modalidades,
consoante o parágrafo 1º do Art. 56 da Lei Federal 8.666/93;
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro garantia;
c) Fiança bancária.
14.1.1 A Caução em dinheiro será atualizada monetariamente. Caução em Títulos da Dívida
Pública, ou Fiança bancária, não renderão juros ou correção monetária ressalvados os
direitos inerentes aos próprios títulos depositados;
14.1.2 Na hipótese de Fiança bancária, deverá dela constar expressa renúncia do Benefício
de Ordem. (Artigo 827 - Parágrafo único do Código Civil);
15. DAS PENALIDADES:
15.1 De acordo com Artigo 81 da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, a recusa
injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido no subitem 16.1, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se às seguintes penalidades:
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15.1.1 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do objeto da contratação; ou
15.1.2 Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação, para o
mesmo fim.
16. DA ASSINATURA DO CONTRATO
16.1 A licitante vencedora será convocada com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis,
para assinatura do instrumento contratual, ocasião em que deverá comprovar:
16.1.1 Poderes para o signatário assinar contratos, mediante Ata de Eleição da última
Diretoria ou Contrato Social, e ainda no caso de procurador, além desses documentos,
Procuração registrada em Cartório;
16.1.2 Ter Depositado junto à Prefeitura Municipal de QUIXABEIRA, a título de Caução
Contratual a Importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;
16.2 A licitante vencedora deverá indicar formalmente, quando da assinatura do Contrato,
representante legal devidamente credenciado para representá-lo durante a gestão contratual;
16.3 Quando regularmente desobrigada de contratar com a licitante classificada em primeiro
lugar, por recusa da mesma, a Prefeitura Municipal poderá optar entre a contratação com as
classificadas imediatas sucessivamente, desde que estas igualem suas propostas às mesmas
condições, inclusive de preço, da primeira classificada, ou a realização de nova licitação.
17. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATADO
17.1 No interesse da Contratante, o valor inicial do contrato poderá ser aumentado ou
diminuído, conforme disposto no Artigo 65, Parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
17.2 A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária;
17.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Condição,
salvo as supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:
18.1 A participação no procedimento licitatório implica na aceitação integral da licitante,
obrigando-se a aceitar todas as condições determinadas por este Edital e seus Anexos,
ressalvado o disposto no Artigo 41, parágrafo terceiro da Lei Federal n.º 8.666/93;
18.2

Não serão admitidas participações de licitantes na forma de consórcio;
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18.3 Constatada a inveracidade de qualquer das informações e/ou de documentos
fornecidos pela empresa licitante, poderá ela sofrer, além da declaração de sua inidoneidade,
quaisquer das sanções adiante transcritas:
18.3.1 Não qualificação para outras licitações a serem realizadas pela Prefeitura Municipal
de QUIXABEIRA;
18.3.2 Desclassificação, se a licitação se encontra em fase de julgamento;
18.4 As licitantes poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, sobre o Edital e seus
anexos, até o prazo de 05 (cinco) dias úteis anteriores à entrega dos envelopes, à Comissão
de Licitações, durante o horário do expediente e protocolado na Prefeitura. As respostas
serão emitidas até 03 (três) dias antes da mesma data, também por escrito.
18.5 Caso qualquer das datas previstas para eventos relativos a esta Licitação seja declarada
feriado ou ponto facultativo, e caso não haja comunicação em contrário, o evento fica
transferido para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo horário e local.
Quixabeira, Bahia, 08 de fevereiro de 2022.
BRUNO FAGNER NOVAES E CUNHA
Presidente da Copel
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
ANEXO I
CARTA PROPOSTA
AO
MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação
de vias em paralelepípedo na comunidade quilombola Alto Capim no Município de
Quixabeira, Bahia, conforme contrato de Repasse OGU nº 912791/2021 - Operação
1075757-10 - Programa, conforme descrição constante da planilha e projeto executivo
anexo.

Prezados Senhores,
Após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante da licitação supra
referida e de seus anexos, e tomarmos conhecimento de suas condições, propomos executar,
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sob nossa integral responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços nº. 001/2022 no prazo
de 06 (seis) meses, o qual incidirá sobre todos os preços constantes da Planilha
Orçamentária que faz parte integrante desta Proposta Comercial.
A presente Proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sua apresentação.

(local, data)

........................................................................................
(carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina).

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022
ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº xxx/2022 QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, E, DO
OUTRO
LADO,
A
EMPRESA
XXXXXXXXXXXXX,
NA
FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA, ESTADO DA BAHIA, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, inscrita no CNPJ nº: 16.443.723/0001-03, situada na
PRAÇA 21 DE ABRIL, S/N, CENTRO, QUIXABEIRA - BAHIA CEP: 44.713-000, neste
ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. REGINALDO SAMPAIO SILVA, brasileiro,
solteiro, RG nº 03.864.772-99 - SSP/BA, e CPF nº. 501.760.645-91, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxx, inscrita no
CNPJ nº xxxxxxxxxxxx, situada na xxxxxxxxxxxxx, CEP: xxxxxx, neste ato representado
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pelo Sr.
xxxxxxxxxxxx, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na
xxxxxxxx, CEP: xxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº xxxxxx, SSP/xx, CPF nº.
xxxxxxx, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Contrato, conforme Processo Administrativo nº. 087/2022, e de acordo com as
diretrizes da Lei nº. 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. A presente contratação de empresa especializada para execução de obra de
pavimentação de vias em paralelepípedo na comunidade quilombola Alto Capim no
Município de Quixabeira, Bahia, conforme contrato de Repasse OGU nº 912791/2021 Operação 1075757-10 - Programa, de acordo com as especificações constantes no Anexo
VIII ao Edital Convocatório da Tomada de Preço nº 001/2022 e com a proposta da
CONTRATADA, que fazem partes integrantes deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
2.1. O prazo de vigência desse contrato é de 12 (doze) meses contados a partir de sua
publicação de acordo o Art. 61 da lei 8.666/93. O prazo de execução é de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços.
2.2. O contrato poderá ter o prazo de vigência poderá ser prorrogado, caso se verifique as
condições previstas no parágrafo 1º do art. 57 e seus itens, bem como no parágrafo 5º do art.
79, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPREITADA E REMUNERAÇÃO
3.1. O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preço
global, conforme previsto na Planilha Orçamentária apresentada pela CONTRATADA, em
sua Proposta Comercial.
3.2. Os serviços, por preços unitários, serão pagos mensalmente com base nas quantidades
efetivamente executadas e liberadas previamente pela CONTRATANTE, através da medição
de Serviços Executados.
3.3. Eventuais serviços extracontratuais, só poderão ser executados mediante prévia
aprovação da CONTRATANTE e lavratura do respectivo Termo de Aditamento, sendo
remunerados conforme segue:
3.3.1. Caso os preços a serem adotados não constarem da Planilha Orçamentária, a
CONTRATADA apresentará planilha com demonstrativo de preços, os quais serão
submetidos à aprovação da CONTRATANTE;
3.3.2. Caso os preços constem da Planilha Orçamentária, estes serão utilizados, respeitando
os limites contidos no Artigo 65 da Lei 8666 de 21/06/1993;
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CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS
4.1. Valor total para execução do objeto deste Contrato, é de R$............(................................)
Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente licitação
estão consignados no orçamento Municipal para o exercício corrente conforme dotação.
Unidade Orçamentária: 2.08.01
Projeto Atividade: 1229 / 1.227
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00
Fonte: 24/00
CLÁUSULA QUINTA - MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. Na presença da Fiscalização da CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará
medição dos serviços executados no período, para efeito de faturamento;
5.1.1. O período de medição será mensal: A primeira e a última medição poderão ser feitas
em período diferente do mensal.
5.2. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada a entrega de cópia do
Certificado de Matrícula junto ao INSS e da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
emitida pelo CREA-BA;
5.2.1. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
5.2.2. Quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados
parcialmente;
5.3. O prazo para o pagamento das medições será de até 30 (trinta) dias contados da entrega
e aceitação das mesmas pela CONTRATANTE a quem competirá providenciar sua
aceitação ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento.
5.4. No prazo de até 30 (trinta) dias de apresentação das faturas referentes a medição final, a
CONTRATADA deverá enviar à CONTRATANTE, as comprovações finais dos
recolhimentos das importâncias devidas ao INSS, FGTS e ISS.
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXEC. CONTRATUAL E RETENÇÃO
6.1. Para garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigações contratuais, a
CONTRATADA depositará a importância de R$ ............... (...........................................),
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato;
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6.2. A caução em dinheiro será atualizada monetariamente. Caução em Títulos da Dívida
Pública ou Fiança bancária, não renderão juros ou correção monetário, ressalvado os direitos
inerentes aos próprios Títulos depositados.
6.3. A CONTRATANTE poderá descontar do valor da garantia contratual a importância que
a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA;
6.4. A caução de garantia de fiel cumprimento das obrigações contratuais será devolvida à
contratada após a lavratura do Termo de Encerramento das obrigações pactuadas.
CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
7.1. A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato,
representante legal devidamente credenciado, para desempenhar junto à CONTRATANTE,
a gestão contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e
ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A
qualquer substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por
escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos;
7.2. A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem
como, pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais, securitários, comerciais e outros
afins, quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando a CONTRATANTE a
qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
7.3. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste
Contrato, diretamente por seu proposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, à fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seu
preposto;
7.3.1. Na hipótese do item 7.3, a CONTRATANTE poderá reter pagamentos à
CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência;
7.4. Refazer, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços
decorrentes dos erros constatados, de responsabilidade da CONTRATADA;
7.5. Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste Contrato,
são de total responsabilidade da CONTRATADA, bem como, as despesas provenientes do
uso de equipamentos provisórios e de segurança;
7.6. A CONTRATADA obriga-se a manter os seguintes seguros:
7.6.1. Risco de Responsabilidade Civil do Construtor;
7.6.2. Contra Acidentes de Trabalho e;
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7.6.3. Riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto deste Contrato,
além de outros exigidos pela legislação pertinente;
7.7. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados
de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não cobertas pelo seguro, correrão por conta da
CONTRATADA;
7.8. Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de:
7.8.1. Sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão;
7.8.2. Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir ao objeto
deste Contrato;
7.8.3. Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de
terceiros, nos serviços ou em decorrência dele;
7.9. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro por ela responsável, de modo a atingir os
trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura de seguro,
um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificação da
CONTRATANTE, para dar início à reparação ou à reconstrução das partes atingidas;
7.10. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os
trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade, por
quaisquer perdas e ou danos eventualmente venha a ocorrer;
7.11. À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato, bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração;
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. São obrigações da CONTRATANTE:
8.1.1. Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários a execução do Contrato,
considerada a natureza dos mesmos.
8.1.2. Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato;
8.1.3. Pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme Edital.
CLÁUSULA NONA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
9.1. A CONTRATADA só poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou
subempreiteira os serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por escrito da
CONTRATANTE; sob pena do disposto no item 14.1.3;
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9.2. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela
execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os
serviços executados sob sua administração, na forma do item 9.1, não havendo, portanto,
qualquer vínculo contratual entre a CONTRATANTE e eventuais subempreiteiras;
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS
10.1. Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da
utilização pela CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima Terceira deste
Contrato e disposto no parágrafo 1º do artigo 86, da Lei Federal n.º 8.666/93, a
CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA as seguintes multas:
10.1.1. 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de
atraso, em até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades
constantes da Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATADA e;
10.1.2. 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de
atraso, acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das
atividades constantes da Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATADA;
10.2. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas as
seguintes multas:
10.2.1. 3% (três por cento), sem prejuízo do disposto nos subitens 10.1.1. e 10.1.2, sobre o
valor total ou parcial da obrigação não cumprida ou;
10.2.2. A multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o
mesmo fim;
10.3. Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que
fizer à CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista
neste Contrato.
10.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de
reparação de eventuais perdas e/ou danos que do seu ato venham acarretar;
10.5. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra;
10.6. A CONTRATANTE poderá descontar dos valores devidos à contratada, para o
pagamento das multas previstas neste instrumento e, não sendo estes suficientes, responderá
a CONTRATADA pela diferença;
10.7. A CONTRATANTE poderá sem prejuízo do disposto no item 10.6, deste Contrato,
descontar pagamento das faturas referentes aos serviços, importâncias que, a qualquer título,
lhe sejam devidas pela CONTRATADA, em razão deste ou de outros contratos;
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10.8. As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento;
10.9. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser impostos
pelas autoridades competentes;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
11.1. O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado com
fiel observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento
Provisório”;
11.1.1. O “Termo de Recebimento Provisório” será lavrado após a competente vistoria, que
deverá ser realizada pela CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do objeto desde Contrato, a
realização dos testes de funcionamento das instalações. Caso os Serviços e os testes sejam
aprovados será realizada a medição final.
11.1.2. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas
técnicas aplicáveis, ao objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de
Impugnação”, conforme rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial, acima
mencionada;
11.1.3. Ocorrida a hipótese de que trata o subitem anterior, a CONTRATADA deverá
corrigir as falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado
pela CONTRATANTE, sem que se caracteriza operação contratual, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão, conforme o disposto no subitem 11.1.1;
11.1.3.1. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das
penalidades previstas;
11.2. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento
Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou
testes;
11.3. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o Recebimento definitivo será efetuado
após o seu cumprimento integral, a juízo da CONTRATANTE, e, mediante lavratura do
competente “Termo de Recebimento Definitivo”;
11.3.1. A Inspeção Final, aprovação da totalidade e a consequente emissão do Termo de
Recebimento Definitivo serão efetivadas no período de 30 (trinta) dias, a contar do término
do prazo de observação previsto no item 11.2. Acima;
11.3.2. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e entrega da Certidão Negativa
de Débito - CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS, e não havendo qualquer
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pendência a solucionar, será emitido o competente Termo de Encerramento das Obrigações
Contratuais;
11.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez
e segurança da obra ou do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabelecidos na lei.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
12.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais, que
sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA;
12.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos
pagamentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela
legislação vigente;
12.2. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou
ocorrem modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou
diminuir o ônus dos contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-los a
essas modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças
resultantes dessas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO
13.1. A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer;
13.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas
obrigações e das demais cláusulas contratuais;
13.1.2. A inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações da
CONTRATANTE;
13.1.3. A subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da
CONTRATADA com terceiros, sem prévia aprovação escrita da CONTRATANTE;
13.1.4. Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução
das especificações contratuais;
13.1.5.O desatendimento às determinações da fiscalização da CONTRATANTE;
13.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela
CONTRATADA, anotadas em registro próprio pelo representante da CONTRATANTE;
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13.1.7. A decretação de falência, insolência ou concordata da CONTRATADA durante a
execução contratual;
13.1.7.1. No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o Contrato,
assumindo ou não o controle de determinadas atividades necessárias à sua execução;
13.1.8. A dissolução da CONTRATADA;
13.1.9. A alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato;
13.2. A rescisão contratual poderá ser;
13.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos
subitens 14.1.1. à 14.1.9;
13.2.2. Judicial, nos termos da legislação em vigor;
13.2.3. Amigável, por acordo entre as partes;
13.3. Em qualquer caso de rescisão, a CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto
contratual por execução direta ou indireta;
13.4. A CONTRATADA perderá em favor da CONTRATANTE, o direito a restituição de
caução e das retenções, rescindindo deste Contrato com base em qualquer das razões
enumeradas no item 14.1.1. ao 14.1.9;
13.5. Em caso de a rescisão ser resultante de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, deverá a parte prejudicada ser indenizada:
13.5.1. Dos serviços corretamente executados e devidamente medidos;
13.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos na Planilha, ainda não indenizados,
destinados aos serviços e atividades conforme as especificações deste Contrato, estocados,
pelo seu custo devidamente atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;
13.6. A CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará
posse imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem
como de todos os materiais existentes, devendo, porém, no prazo máximo de 20 (vinte) dias,
contados a partir da notificação, apresentar um relatório completo e avaliação detalhada,
historiando as razões da rescisão;
13.6.1. A avaliação, acima citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pela
CONTRATANTE, composta de 03 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas da
CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre pessoas
alheias;
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13.6.2. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para
apresentação de seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA;
13.7. No caso de rescisão amigável do Contrato, a CONTRATADA fará jus apenas
pagamentos mencionados nos subitens 14.6.1 e 14.6.2;
13.7.1. Desta forma, far-se-á o pagamento final com mútua, plena e geral quitação no ato da
assinatura do distrato;
13.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar do
acerto de contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido;
13.9. Constituem também, motivos para rescisão contratual por parte da CONTRATANTE,
além dos casos já remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei
Federal n.º 8.666/96.
13.10. Caracterizam-se, também, como motivo para rescisão contratual, nos termos dos
incisos I ou XII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, o caso em que, na prestação dos serviços
contínuos contratados, deixem, conforme o caso, de serem mantidas as condições vantajosas
que determinaram o dimensionamento do prazo de vigência deste contrato;
13.11. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os
direitos de defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea d,
da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REAJUSTAMENTO
14.1. Na forma da legislação em vigor os preços contratados permanecerão fixos e
irreajustáveis pelo prazo de até 31 de dezembro de 2022 contados da data da assinatura deste
contrato. Caso ultrapasse esse prazo os preços serão reajustados observados o que estabelece
a política econômica do Governo Federal aplicável aos municípios.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR
CONTRATADO
No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial do contrato poderá ser aumentado ou
diminuído, conforme disposto no Artigo 65, Parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
15.1 A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária;
15.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
salvo as supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONDIÇÕES GERAIS
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16.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele prevista, dele
derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser
negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita da
CONTRATANTE;
16.2. Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos,
diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela
CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela;
16.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução
deste Contrato, quando necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais
e os direitos assegurados à contratada;
16.4. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital de Tomada de
Preços n.º 001/2022, seus Anexos e a Proposta Comercial da CONTRATADA.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - COMUNICAÇÕES
17.1. As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
através de correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o
assunto relativo a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme
o destinatário.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO
18.1. As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Quixabeira-Ba, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 05 (cinco) vias de igual
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Quixabeira - Ba, xx de xxxxxxxx de 2022.

_______________________________
Prefeitura Municipal de QUIXABEIRA
CONTRATANTE

_______________________________
CONTRATADO

Testemunhas:
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_______________________________
NOME:
CPF:

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos.

QUIXABEIRA - Ba, ......de ............................... de 2022.
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..........................................................................................
(carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina)

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A [razão social da empresa], [CNPJ/MF N°], localizada à [endereço completo da empresa]
DECLARA, para fins de participação na licitação Tomada de Preços nº 001/2022, promovida
pela Prefeitura Municipal de QUIXABEIRA - Bahia, e sob as penas da lei, que cumpre todos
os requisitos legais para a qualificação como [micro empresa ou empresa de pequeno porte],
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e está apta a usufruir do tratamento favorecido oferecido pela Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006 e a Lei Federal n. 11.598/2007.

................... - ........, ......de ............................... de 2022.

..........................................................................................
(carimbo da firma, nome e cargo da pessoa que assina)

ANEXO V

MODELO DE CREDENCIAL

Por este instrumento, a empresa ________________________________, sediada em
_________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° __________________,
outorga poderes à ____________________________________________, portador do
documento de identidade n° _____________________, inscrito no CPF/MF sob o n°
___________________________, para representá-la na Tomada de Preço nº 001/2022 da
Prefeitura Municipal de QUIXABEIRA/Bahia, podendo o representante praticar todos os atos
relativos ao certame, notadamente assina os documentos da licitação; e interpor recursos ou
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renunciar

Quixabeira

ao

direito

de

propô-los.

_______________________________
(assinatura, nome e CPF do mandante)

ANEXO VI
MODELO DE PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com
qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)
pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o
Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem
confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de QUIXABEIRA, Estado da
Bahia praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade
de Tomada de Preço n.º 001/2022, usando dos recursos legais e acompanhando-os,
conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar
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documentos de habilitação e a proposta de preço e demais condições, confessar, transigir,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação. Dando tudo por bom firme
e valioso, e, em especial para licitação na modalidade Tomada de Preço nº 001/2022.

Local, data e assinatura.

RECONHECER FIRMA(S)
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TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
QUADRO DE PESSOAL

DE

SERVIDORES

MUNICIPAIS

NO

A empresa (razão social), CNPJ nº (informar), com sede à (endereço completo), em
cumprimento ao Edital da Tomada de Preço nº 001/2022, DECLARA, sob as penas da Lei,
que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou
empregado do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de Quixabeira, Bahia, exercendo
funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

(localidade), xx de xxxxxx de 2022

________________________
(Nome da empresa)
CNPJ nº (informar)
(Nome do representante)
CPF nº (informar)
(cargo)
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TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
ANEXO VIII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PROJETO EXECUTIVO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. UMA NOVA HISTORIA
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, Alisson Anunciação de Almeida, Engenheiro Civil, CREA 058249 PE, DECLARO,
na qualidade de representante da Prefeitura Municipal de Quixabeira - BA, CNPJ
16.443.723/0001-03, Responsável Técnico pelo Projeto “Pavimentação de vias em
paralelepípedo na comunidade quilombola Alto do Capim, município de Quixabeira, Bahia.”,
vinculado ao Convênio Nº 912791/2021, para fins do disposto no Anexo I da Instrução
Normativa nº 02, de 09 de OUTUBRO de 2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista
de Verificação de Acessibilidade anexa.
DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão
desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Quixabeira - BA, 08 de novembro de 2021.

Alisson Anunciação de Almeida
Engenheiro Civil CREA 058249 PE

REGINALDO SILVA SAMPAIO
Prefeito Municipal

Endereço: Praça 21 de Abril, s/n, Centro,
Cen
Quixabeira – Bahia CEP: 44.713-000.
44.71
03 E-mail: quixabeira.gov@gmail.com
m
CNPJ:16.443.723/000103
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ANEXO I
LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE
ITEM

DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO*

PELO
CONVENENTE
NO PROJETO
EXECUTIVO DE
ACESSIBILIDADE

PELO
CONVENENTE
NO LAUDO DE
CONFORMIDADE

ITEM DA
NBR
9050/15:

x

s

s

s

6.1

x

s

s

s

6.12.3.b)

x

n

s

s

6.12.3.b)

x

n

s

s

6.12.3.a)

x

n

s

s

6.12.1
6.12.3.c)

x

n

s

s

6.12.3.b)

x

n

s

s

5.2.8.2.3

x

n

s

s

6.12.3.b)

x

n

s

s

ABNT NBR
16537 7.8.1

x

n

s

s

5.4.6.2

x

n

s

s

5.4.6.3
ABNT NBR
16537 - 6.6
- 7.4

x

n

s

s

6.3.2

ROTA
ACESSÍVEL

SIM

1

2

3

4

5

6

CALÇADAS

7

8

9

10

11

12

Há indicação em
projeto do traçado da
rota acessível na
área de intervenção?
As calçadas novas
ou
reformadas
possuem faixa livre
com largura mínima
de 1,20 m?
As faixas livres não
possuem
obstáculos?
As calçadas novas
ou
reformadas
possuem faixa de
serviço com largura
mínima de 0,70 m?
Em
casos
de
calçadas novas ou
reformadas
com
largura superior a
2,0m, há faixa de
acesso?
A faixa livre possui
2,10 m de altura livre
nas calçadas novas
ou reformadas?
A
sinalização
suspensa
está
instalada acima de
2,10 m do piso nas
calçadas novas ou
reformadas?
A faixa livre ou
passeio das calçadas
novas ou reformadas
possui
inclinação
transversal de até
3%?
Nas calçadas novas
ou reformadas há
sinalização
tátil
direcional quando da
ausência
ou
descontinuidade de
linha-guia
identificável?
A sinalização visual
possui contraste de
luminância,
em
condições secas e
molhadas
nas
calçadas novas?
Há sinalização tátil
ou piso tátil para
informar a existência
de:
desníveis,
objetos suspensos,
equipamentos,
mudança de direção,
travessia
de
pedestre, início e
término de rampas e
escadas,
rebaixamentos
de
guia nas calçadas
novas
ou
reformadas?
A faixa livre das
calçadas novas ou
reformadas
possui

ETAPA DE VERIFICAÇÃO
PELO
CONCEDENTE
OU
MANDATÁRIA**
* NO PROJETO
DE
ENGENHARIA

NÃO
nesta
etapa**

N/A Justificar
(não será
verificado)
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13

14

15

16

17

18

19

20

PASSARELAS

21

22

piso com superfície
regular,
firme,
estável,
não
trepidante e anti
derrapante,
sob
condição seca ou
molhada?
O acesso de veículos
aos
lotes
cria
degraus ou desníveis
na faixa livre nas
calçadas novas ou
reformadas?
Os rebaixamentos de
calçadas ou faixas
elevadas
para
a
travessia das vias
constantes
da
intervenção estão na
direção do fluxo da
travessia
de
pedestres
em
calçadas novas ou
reformadas
ou
reformadas?
Os rebaixamentos de
calçadas
possuem
inclinação igual ou
inferior a 8,33% (nas
rampas laterais e
central) ou igual ou
inferior a 5% para
rebaixamento
total
(nas rampas laterais)
em calçadas novas?
Os rebaixamentos de
calçadas
possuem
rampa central com
largura mínima de
1,50m em calçadas
novas
ou
reformadas?
Os rebaixamentos de
calçadas são feitos
de forma a não
reduzir a largura da
faixa livre ou passeio
em medida inferior a
1,20m em calçadas
novas
ou
reformadas?
Há desnível entre o
término
do
rebaixamento
da
calçada e o leito
carroçável
em
calçadas novas ou
reformadas?
Há rebaixamento do
canteiro divisor de
pistas, com largura
igual à da faixa de
travessia?
Os semáforos para
pedestres possuem
dispositivos
sincronizados
com
sinais
visuais
e
sonoros?
Os semáforos, se
acionados
manualmente,
possuem comando
com altura entre 0,80
m e 1,20 m do piso?
As passarelas de
pedestres possuem
uma
das
alternativas?
a.
rampas;
b. rampas e escadas;
c.
rampas
e
elevadores;
d.
escadas
e
elevadores.

Quixabeira
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x

s

s
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6.12.7

x
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s
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6.12.7.3.4

x
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s

s
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x

n
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s

6.12.7.3
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n

s

s

6.12.7.3.1

x

s

s

s

6.12.7.3.5

n

n

s

s

8.2.2.3

n
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5.6.4.3
8.2.2.1
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6.13.1
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n

s

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KBEL3WAXSFSPN72YHSWJKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
22 de Fevereiro de 2022
43 - Ano - Nº 2904

Quixabeira

23

24

25

26

27

RAMPAS E ESCADAS

28

29

30

31

32

33

34

35

36

As rampas em rota
acessível possuem,
no mínimo, 1,20 m
de largura?
Os
patamares
(intermediários,
de
início e término da
rampa)
possuem
dimensão
longitudinal mínima
de 1,20 m e não
invadem a área de
circulação
adjacente?
Para segmento de
rampa com desnível
máximo de 1,50 m, a
inclinação é de 5%?
Para segmento de
rampa com desnível
máximo de 1,00 m, a
inclinação é de até
6,25%?
Para segmento de
rampa com desnível
máximo de 0,80 m,
sua inclinação é de
até 8,33% e o
número máximo de
segmentos de rampa
é 15?
Em
rampas,
na
ausência de paredes
laterais, há guarda
corpos e guias de
balizamento?
As escadas em rota
acessível possuem
no mínimo 1,20 m de
largura?
Há
patamar
em
escadas
a
cada
desnível de 3,20 m
(exceto escada de
lances curvos ou
mistos)
com
no
mínimo 1,20m de
dimensão
longitudinal?
Os
pisos
dos
degraus das escadas
possuem dimensão
entre 0,28 m e 0,32
m?
Os espelhos dos
degraus das escadas
possuem dimensão
entre 0,16 m e 0,18
m?
Há sinalização visual
aplicada nos pisos e
espelhos
dos
degraus,
contrastante com o
revestimento
adjacente?
Em escadas, na
ausência de paredes
laterais, há guarda
corpos e guias de
balizamento?
Nas
rampas
e
escadas
há
corrimãos?
Em
escadas
e
rampas os corrimãos
são contínuos com
diâmetro entre 30
mm a 45 mm, com
altura de 0,92 m e a
0,70 m do piso e
prolongamento
mínimo de 0,30 m
nas extremidades e
recurvados
nas

x

s

s

s
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x

s
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s

6.6.4

x
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37

38

39

40

41

42

PLATAFORMAS E ELEVADORES

43

44

45

46

47

48

49

50

51

extremidades?
Em
rampas
ou
escadas com largura
igual ou superior a
2,40 m, há instalação
de
corrimão
intermediário?
Em
rampas
ou
escadas,
se
há
corrimão
intermediário
e
patamar
com
comprimento
superior a 1,40 m, há
espaçamento mínimo
de 0,80 m?
Em plataforma de
elevação vertical com
percurso aberto, há
fechamento contínuo
com altura de 1,10 m e
sem vãos laterais?
Em plataforma de
elevação vertical com
percurso superior a
2,00 m, o percurso é
fechado?
Em plataforma de
elevação inclinada há
parada programada no
patamares ou pelo
menos a cada 3,20 m
de desnível?
Há dispositivos de
comunicação interno e
externo à caixa de
corrida, para solicitação
de auxílio?
Os elevadores, quando
projetados
para
1
cadeira de rodas e 1
outro usuário, possuem
cabine com dimensões
mínimas de 1,40 m x
1,10 m?
Em elevadores, quando
projetados
para
1
cadeira de rodas e 1
outro usuário, as portas,
quando
abertas,
possuem vão livre de
0,80 m x 2,10 m?
O piso da cabine
contrasta com o da
circulação?
Há sinalização com
piso tátil de alerta junto
à porta dos elevadores
e
plataformas
de
elevação vertical?
Possui
sinalização
sonora informando o
pavimento
em
equipamentos
com
mais de duas paradas?
Junto à porta do
elevador há dispositivo
entre 1,80 m e 2,50 m
que emite sinais sonoro
e visual, indicando o
sentido em que a
cabine se movimenta?
A
botoeira
do
pavimento
está
localizada entre 0,90 m
e 1,10 m do piso?
A botoeira da cabine
está localizada entre
0,90 m e 1,30 m do
piso?
O desnível entre o piso
da cabine e o piso
externo é de, no
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ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
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ACESSO

64

65

66

67

máximo, 15 mm?
A distância horizontal
entre o piso da cabine e
o piso externo é de, no
máximo, 35 mm?
O
número
do
pavimento
está
localizado nos batentes
externos, indicando o
andar, em relevo e em
Braille?
Há
rota
acessível
interligando as vagas
reservadas
dos
estacionamentos
aos
acessos?
Há
vagas
de
estacionamento
reservadas a veículos
que
transportem
pessoas
com
deficiência?
O número de vagas de
estacionamento
reservadas a veículos
que
transportem
pessoas
com
deficiência é de, no
mínimo, 2% do total de
vagas, assegurada, no
mínimo 1 vaga?
As vagas destinadas a
pessoas
com
deficiência localizamse a, no máximo, 50m
do acesso à edificação
ou elevadores?
As vagas destinadas a
pessoas
com
deficiência contam com
espaço adicional de, no
mínimo, 1,20 m de
largura?
Há
vagas
de
estacionamento
reservadas a veículos
que
transportem
pessoas idosas?
O número de vagas
destinadas a veículos
que
transportem
pessoas idosas é de, no
mínimo, 5% do total de
vagas, com no mínimo
uma vaga?
As vagas destinadas a
pessoas idosas estão
posicionadas próximas
das
entradas
do
edifício?
As vagas reservadas
contém
sinalização
vertical e horizontal?
Há indicação no projeto
do traçado da rota
acessível?
A
rota
acessível
interliga as áreas de uso
público e adaptadas da
edificação e incorpora
as circulações?
Todas as entradas da
edificação
de
uso
público ou comum são
acessíveis?
Se houver controle de
acesso, tipo catracas ou
cancelas, pelo menos
um deles em cada
conjunto é acessível?
Possui
sinalização
informativa
e
direcional nas entradas
e saídas acessíveis?
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PISO

71

72
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74
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CORREDORES

77

78

79

80

81

82

Há mapa acessível
instalado
imediatamente após a
entrada principal com
piso tátil associado,
informando
os
principais pontos de
distribuição no prédio
ou locais de maior
utilização?
Há pelo menos duas
formas
de
deslocamento vertical
nas
circulações
verticais?
(escadas,
rampas,
plataformas
elevatórias
ou
elevador)
As superfícies de piso
possuem revestimento
regular, firme, estável,
não
trepidante
e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?
A rota acessível é
nivelada ou possui
desníveis
de
no
máximo 0,5 cm, ou
quando maior que 0,5
cm e menor que 2 cm é
chanfrada na proporção
1:2 (50%)
Há rampa nos casos em
que ocorra um desnível
maior que 2 cm?
Se houver grelhas e
juntas de dilatação em
rotas acessíveis, os
vãos perpendiculares
ao fluxo principal
possuem
dimensão
máxima de 15mm?
Para corredores de uso
comum com extensão
de até 4,00 m, a largura
é de, no mínimo, 0,90
m?
Para corredores de uso
comum com extensão
de até 10,00 m, a
largura é de, no
mínimo, 1,20 m?
Para corredores de uso
comum com extensão
acima de 10,00m, a
largura é de, no
mínimo, 1,50 m?
Para corredores de uso
público, a largura é de,
no mínimo, 1,50 m?
Para transposição de
obstáculos com no
máximo 0,40 m de
extensão, a largura é de
no mínimo 0,80 m?
Para transposição de
obstáculos
com
extensão superior a
0,40 m, a largura é de
no mínimo 0,90 m?
As passagens possuem
informação
visual,
associada a sinalização
tátil ou sonora?
Há
placas
de
sinalização informando
sobre os sanitários,
acessos verticais e
horizontais, números de
pavimentos e rota de
fuga?
Esta sinalização está
disposta em locais
acessíveis para pessoa
em cadeira de rodas,

Quixabeira
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83

84
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RAMPAS E ESCADAS

88

89

90

91

92

93

94

com deficiência visual,
entre outros usuários,
de tal forma que possa
ser compreendida por
todos?
Quando a rota de fuga
incorpora escadas de
emergência e elevaores
de emergência há área
de resgate com no
mínimo
um
M.R
(0.80X1,20m)
por
pavimento e um para
cada escada e elevador
de emergência?
As rotas de fuga e as
saídas de emergência
estão sinalizadas, com
informações
visuais,
sonoras e táteis?
As rampas possuem
largura mínima de 1,50
m? Sendo o mínimo
admissível de 1,20m
(indicadas no projeto
como as pertencentes à
rota acessível)
As escadas possuem
largura mínima de
1,20m? (indicadas no
projeto
como
as
pertencentes à rota
acessível)
Há guarda-corpos e
guias de balizamento
em rampas e escadas,
na ausência de paredes
laterais? (indicadas no
projeto
como
as
pertencentes à rota
acessível)
Há
corrimãos
em
escadas e rampas?
(indicadas no projeto
como as pertencentes à
rota acessível)
Os
corrimãos
são
contínuos,
com
diâmetro entre 30 mm a
45 mm, em ambos os
lados, com altura de
0,92 m e a 0,70 m do
piso,
prolongamento
mínimo de 0,30 m e
recurvados
nas
extremidades ?
Em rampas ou escadas
com largura igual ou
superior a 2,40 m, há
instalação de corrimão
intermediário?
Em rampas ou escadas,
se
há
corrimão
intermediário e patamar
com
comprimento
superior a 1,40 m, há
espaçamento mínimo
de 0,80 m?
Os
patamares
(intermediários,
de
início e término) das
rampas
possuem
dimensão longitudinal
mínima de 1,20 m e
não invadem a área de
circulação adjacente?
Há patamar em escadas
a cada desnível de 3,20
m (exceto escada de
lances
curvos
ou
mistos), com dimensão
longitudinal de 1,20 m?
Os
patamares
de
mudança de direção em
rampas
e
escadas

n

s

s

s

6.4.4

n

n

s

s

5.5.1

n

s

s

s

6.6.2.5

n

s

s

s

n

s

s

s

6.6.3
6.9.5

n

s

s

s

6.9.2.1

n

n

s

s

6.9.2.1;
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95

96

RAMPAS E ESCADAS
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PLATAFORMAS E ELEVADORES

105
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107

108

109

110

111

112

possuem
o
comprimento igual à
largura das mesmas?
Para
segmento de
rampa com desnível
máximo de 1,50 m, a
inclinação é de 5%?
Para
segmento de
rampa com desnível
máximo de 1,00 m, a
inclinação é de até
6,25%?
Para
segmento de
rampa com desnível
máximo de 0,80 m, sua
inclinação é de até
8,33% e o número
máximo de segmentos
de rampa é 15?
Os pisos dos degraus
das escadas possuem
dimensão entre 0,28 m
e 0,32 m?
Os
espelhos
dos
degraus das escadas
possuem
dimensão
entre 0,16 m e 0,18 m?
O primeiro e o último
degrau de um lance de
escada distam 0,30m da
circulação adjacente?
As
escadas
que
interligam
os
pavimentos, possuem
sinalização tátil, visual
e/ou sonora?
Há sinalização visual
de degraus isolados?
Em plataforma de
elevação vertical com
percurso aberto, há
fechamento contínuo
com altura de 1,10 m e
sem vãos laterais?
Em plataforma de
elevação vertical com
percurso superior a
2,00 m, o percurso é
fechado?
Em plataforma de
elevação inclinada há
parada programada nos
patamares ou pelo
menos a cada 3,20 m
de desnível?
Há dispositivos de
comunicação interno e
externo à caixa de
corrida, para solicitação
de auxílio?
Os elevadores possuem
cabine com dimensões
mínimas de 1,40 m x
1,10 m?
Em
elevadores
as
portas, quando abertas,
possuem vão livre
mínimo de 0,80 m x
2,10 m?
O piso da cabine
contrasta com o da
circulação?
Possui sinalização com
piso tátil de alerta e
visual
junto
ao
equipamento? (exceto
plataforma de elevação
inclinada)
Possui
sinalização
sonora informando o
pavimento
em
equipamentos
com
mais de duas paradas?
Junto à porta do
elevador há dispositivo
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125

Possui
sinalização
visual no centro da
porta ou na parede ao
lado da maçaneta (1,20
m - 1,60 m) no lado
externo, informando o
ambiente?
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n

s

s

5.4.1

126

A sinalização visual
está
associada
à
sinalização tátil em
relevo
e
Braille

n

n

s

s

5.4.1

114

115
PLATAFORMAS E
ELEVADORES

NBR NM
313

n

113

116

117

118

119

120

121

122
PORTAS E JANELAS

entre 1,80 m e 2,50 m
que emite sinais sonoro
e visual, indicando o
sentido em que a
cabine se movimenta?
A
botoeira
do
pavimento
está
localizada entre 0,90 m
e 1,10 m do piso?
A botoeira da cabine
está localizada entre
0,90 m e 1,30 m do
piso?
O desnível entre o piso
da cabine e o piso
externo é de, no
máximo, 15 mm?
A distância horizontal
entre o piso da cabine e
o piso externo é de, no
máximo, 35 mm?
O
número
do
pavimento
está
localizado nos batentes
externos, indicando o
andar, em relevo e em
Braille?
As portas, quando
abertas, possuem vão
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?
Nos locais de prática
esportivas, as portas
tem largura mínima de
1m nas circulações
destinada a praticantes?
Em portas de duas ou
mais
folhas,
pelo
menos um delas possui
vão livre de 0,80 m de
largura?
Se houver portas em
sequência, há espaço
entre elas (abertas) de,
no mínimo, 1,50 m de
diâmetro e 0,60 m ao
lado da maçaneta?
A área de varredura das
portas não interfere nas
áreas de manobra, na
dimensão mínima dos
patamares e no fluxo
principal de circulação?
Se abertura da porta é
no
sentido
do
deslocamento
do
usuário, existe espaço
livre de 0,30 m entre a
porta e a parede e
espaço frontal de 1,2 m
ou
acionamento
automático?
Se abertura da porta é
no sentido oposto ou
lateral ao deslocamento
do
usuário,
existe
espaço livre de 0,60 m
entre a porta e a parede
e espaço frontal de
1,5m ou acionamento
automático?

123

124
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127

128

129

130

131

GERAL

132

133

134

135

136

PORTAS

137

138

139

140

(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?
As maçanetas das
portas são do tipo
alavanca
e
estão
instaladas entre 0,80 m
e 1,10 m do piso?
A altura do peitoril
respeita o cone visual
de pessoa em cadeira
rodas (aprox. 60 cm)?
As janelas possuem
comando de abertura
instalados entre 0,60 m
e 1,20 m do piso?
Existe
sanitário
acessível, para cada
sexo, em todos os
pavimentos,
com
entrada independente
dos
sanitários
coletivos?
As superfícies de piso
dos
sanitários
acessíveis não possuem
desníveis e possuem
revestimento regular,
firme, estável, não
trepidante,
e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?
Há no mínimo 5% do
total de cada peça
sanitária,
com
no
mínimo uma, para cada
sexo
em
cada
pavimento, onde há
sanitários?
O sanitário acessível ou
boxe sanitário acessível
possui circulação livre
para giro de 360º
(diâmetro 1,50 m)?
Os sanitários acessíveis
possuem dispositivo de
sinalização
de
emergência
(alarme
sonoro
e
visual)
próximo
à
bacia,
acionado através de
pressão ou alavanca,
instalado à 40 cm do
piso e com cor
contrastante?
Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do
piso?
As portas, quando
abertas, possuem vão
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?
Em caso de porta de
eixo vertical, a abertura
é para o lado externo
do sanitário ou boxe?
Nos locais de prática
esportivas, as portas
tem largura mínima de
1m nas circulações
destinada a praticantes?
A porta possui puxador
horizontal,
com
diâmetro entre 25 mm a
35
mm,
com
comprimento mínimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
maçaneta
tipo
alavanca?
Há sinalização visual
no centro da porta ou
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141

142

143

BACIA SANITÁRIA

144

145

146

147

148

149

LAVATÓRIO

150

151

152

na parede ao lado da
maçaneta (1,20 m 1,60 m) no lado
externo, informando o
ambiente?
A sinalização visual
está
associada
à
sinalização tátil em
relevo
e
Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?
Há
área
de
transferência (0,80 m x
1,20
m)
lateral,
diagonal
e
perpendicular para a
bacia sanitária?
A bacia possui 0,43 m
a 0,45 m de altura em o
assento (46 cm de
altura com assento)?
A bacia NÃO possui
abertura frontal?
Há barras de apoio com
comprimento mínimo
de 0,80 m, fixadas
horizontalemente nas
paredes de fundo e na
lateral
da
bacia
sanitária, distando 0,75
m do piso acabado e
uma barra vertical de,
no mínimo 0,70m, a
0,10m acima da barra
horizontal e a 0,30m da
borda frontal da bacia?
O acionamento da
válvula de descarga
está a no máximo 1,00
m do piso?
No caso de caixa
acoplada, a barra sobre
esta, possui altura
máxima de 0,89 m?
O acionamento de
descarga em caixa
acoplada é do tipo
alavanca ou sensores?
O lavatório acessível é
sem coluna ou com
coluna suspensa, com
profundidade máxima
de 0,50m, altura final
entre 0,78 e 0,80m e
distante 0,30 m do
piso?
No caso de lavatório
instalado em bancada, a
altura superior da cuba
está entre 78 e 80 cm, e
possui altura livre
inferior de, no mínimo,
73 cm?
Há barras de apoio de
cada
lado
dos
lavatórios, distantes a,
no máximo, 0,50m da
parede e do eixo da
torneira e no caso de
barra horizontal, o
perfil superior de 0,78 a
0,80m do piso e no
caso de barra vertical
com,
no
mínimo,
0,40m de comprimento,
a 0,90m do piso?
As
torneiras
são
acionadas por alavanca,
sensor eletrônico ou
dispositivo equivalente
?
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MICTÓRIO

154

155

156

157

ACESSÓRIOS

158

159
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162

BOXE DE CHUVEIRO

163

164

165

166

Existe
área
de
aproximação
frontal
para
Pessoa
com
Mobilidade Reduzida
(diâmetro de 60 cm) e
para Pessoa em Cadeira
de Rodas (0,80 m x
1,20 m)?
Para
os
mictórios
suspensos, a altura da
borda frontal é de 0,60
m a 0,65 m?
Acionamento
da
descarga é do tipo
alavanca ou automática
e possui altura de 1,00
m do piso?
O mictório possui
barras de apoio em
ambos os lados com
afastamento de 0,30 m
(a partir do eixo),
comprimento mínimo
de 0,70 m e fixadas a
altura de 0,75 m do
piso acabado?
Se
existir
ducha
higiênica, está instalada
de 0,45 a 1,20 do piso e
distânte de 0,25 a
0,43m da borda lateral
da bacia?
O espelho, quando
instalado em parede
sem pias, possui borda
inferior a, no máximo,
0,50 m e a borda
superior a, no mínimo,
1,80 m do piso?
O espelho, quando
instalado
sobre
o
lavatório, possui borda
inferior a, no máximo,
a 0,90 m e a borda
superior a, no mínimo,
1,80 m do piso?
A papeleira embutida
está em altura mínima
de 0,55 m (eixo) do
piso e dista 0,20 m da
borda frontal da bacia?
A papeleira de sobrepor
está alinhada com a
borda frontal da bacia e
o acesso ao papel está a
1,00 m do piso
acabado?
Os
acessórios
(papeleira, cabide e
porta-objetos) atendem
à altura entre 0,80 m e
1,20 m?
As dimensões mínimas
do boxe de chuveiro
são de 0,90 m x 0,95
m?
Caso exista porta no
boxe, esta possui vão
com
largura
livre
mínima de 0,90 m
confeccionada
em
material resistente a
impacto?
O registro do chuveiro
está a 1,00 m do piso
acabado e a 0,45 m de
distância do banco?
Há banco instalado na
parede
lateral
ao
chuveiro,
com
dimensões mínimas de
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169

BANHEIRA

170

171
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173
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Á
177

178
Á

ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS

176

179

180

181

0,70 m x 0,45 m, e
altura de 0,46 m do
piso acabado?
No boxe há barra de
apoio de 90º na parede
lateral ao banco e barra
vertical na parede de
fixação do banco?
O piso do boxe de
chuveiro
é
antiderrapante,
está
nivelado com o piso
adjacente e possui
grelhas ou ralos fora da
área de manobra e
transferência?
Há
área
de
transferência (0,80 m x
1,20 m) lateral à
banheira?
A banheira possui
altura máxima de 0,46
m?
O acionamento da
banheira do comando
deve estar a uma altura
de 0,80 m do piso
acabado?
A banheira possui duas
barras
de
apoio
horizontais na parede
frontal e uma vertical
na parede lateral?
Os vestiários acessíveis
estão localizados em
rotas acessíveis?
Existe
vestiário
acessível com entrada
independente ?
As superfícies de piso
dos
vestiários
acessíveis
possuem
revestimento regular,
firme, estável, não
trepidante
e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?
Há, no mínimo, 5% do
total de cada peça
instalada
acessível,
com no mínimo uma,
consideradas
separadamente,
se
houver divisão por
sexo?
Há
sinalização
de
emergência?
Os vestiários acessíveis
possuem dispositivo de
sinalização
de
emergência
(alarme
sonoro
e
visual)
próximo
à
bacia,
acionado através de
pressão ou alavanca,
instalado à 40 cm do
piso e com cor
contrastante?
Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do
piso?
A sinalização visual
está
associada
à
sinalização tátil em
relevo
e
Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?
As portas, quando
abertas, possuem vão
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?
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CABINAS
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BANCOS

189

190

ARMÁRIOS

191

192

193

A porta possui puxador
horizontal,
com
diâmetro entre 25 mm a
35
mm,
com
comprimento mínimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
maçaneta
tipo
alavanca?
Nos locais de prática
esportivas, as portas
tem largura mínima de
1m nas circulações
destinada a praticantes?
As cabinas individuais
acessíveis
possuem
superfície para troca de
roupas na posição
deitada, de dimensões
mínimas de 0,70 m de
largura, 1,80 m de
comprimento e altura
de 0,46 m?
Há duas barras de
apoio horizontais junto
à superfície de troca de
roupas
com
comprimento mínimo
de 0,80 m, instaladas
na cabeceira a 0,30 m
da lateral e na lateral a
0,50 m da cabeceira,
ambas em altura de
0,75 m do piso
acabado?
A porta da cabina,
quando aberta, possui
vão livre com largura
de 0,80 m ou 1,00 m,
em locais de pratica
esportiva, com abertura
para o lado externo da
cabina?
A porta da cabina
possui
puxador
horizontal,
com
diâmetro entre 25 mm a
35
mm,
com
comprimento mínimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
sistema de travamento
acessível?
O espelho, quando
instalado, possui borda
inferior a 0,30 m e a
borda superior a, no
mínimo, 1,80 m do
piso?
Os
bancos
para
vestiários
possuem
encosto e profundidade
mínima de 0,45 m,
largura mínima de 0,70
m e altura de 0,46 m do
piso, e possuem um
espaço livre inferior
com 0,30 m de
profundidade?
Os bancos possuem
área de transferência
lateral com dimensões
mínimas de 0,80 x 1,20
m?
A altura de utilização
dos armários está entre
0,40 m e 1,20m do piso
acabado?
A altura de fixação dos
puxadores dos armários
está entre 0,40 m e 1,20
m?
As prateleiras possuem
profundidade
que
variam entre 0,25 e
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ACESSÓRIOS
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MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)

199

200

201

202

203
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205

206

0,43, a depender da
altura
de
cada
prateleira,
conforme
figura 14 da NBR
9050?
As projeção de abertura
das portas dos armários
permite
área
de
circulação mínima de
0,90 m?
Os cabides e portaobjetos estão a uma
altura entre 0,80 m e
1,20 m?
O porta-objetos possui
profundidade máxima
de 0,25 m?
O mobiliário urbano
está localizado junto a
uma rota acessível e
fora da faixa livre para
circulação de pedestre?
Os assentos públicos
possuem
altura
e
profunidade entre 0,40
e 0,45 m, largura
individual entre 0,45 e
0,50 m e encosto com
ângulo entre 100º e
110º?
Em
locais
de
atentimento ao público,
existe assento de uso
preferencial sinalizado
com
o
Símbolo
Internacional
de
Acesso e com os
símbolos de gestante,
pessoa com criança de
colo, pessoa idosa,
pessoa obesa e pessoa
com
mobilidade
reduzida?
Em
locais
de
atendimento
ao
público, existe assento
para pessoa obesa (5%
com no mínimo um)?
O assento para pessoa
obesa possui largura
mínima de 0,75 m,
profundidade entre 0,47
m e 0,51 m e altura do
assento entre 0,41 m e
0,45 m e suporta carga
de 250 Kg?
O
mobiliário
não
interrrompe a livre
passagem, nos espaços
de circulação das rotas
acessíveis?
Há M.R (0,80 x 1,20
m) ao lado dos assentos
fixos e fora da faixa
para circulação de
pedestres?
A circulação entre os
móveis ou passagens
internas é, no mínimo,
de 0,90 m e possui
áreas de giro para
retorno?
As mesas possuem
largura mínima de 0,90
m e altura da superfície
de trabalho entre 0,75
m e 0,85 m?
As mesas permitem
aproximação frontal da
cadeira de rodas, com
uma
altura
livre
mínima de 0,73 m
embaixo da superfície
de trabalho, garantindo
largura mínima de 0,80
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207

208

TELEFONES

209

210

211

212

BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES

VEGETAÇÃO

213

214

215

216

217

218

219

m
e
profundidade
mínima de 0,50 m?
Em
pontos
de
embarque
e
desembarque
de
transporte público, se
houver assentos fixos
e/ou apoios isquiáticos,
há também espaço para
P.C.R com dimensões
de 0,80 m x 1,20 m?
Há
sinalização
informativa sobre as
linhas disponíveis nos
pontos de ônibus, dos
tipos visual e sonora?
Em edificações de
grande
porte
e
equipamentos urbanos,
há pelo menos um
telefone que transmita
mensagens de texto
(TDD) ou tecnologia
similar, instalado a uma
altura entre 0,75 m e
0,80 m do piso
acabado?
Pelo
menos
um
telefone
de
cada
conjunto
assegura
dimensão e espaço
apropriado
para
aproximação, alcance,
manipulação e uso,
devidamente
sinalizado?
Caso exista cabina
telefônica, pelo menos
uma é acessível e
possui dimensões que
garantem um M.R
(0,80 m x 1,20 m) com
aproximação frontal?
O telefone da cabina
acessível está instalado
suspenso, na parede
oposta à entrada?
Em frente à cabina há
espaço para rotação de
180º de cadeira de
rodas (1,50 x 1,20 m)?
Se
houver
áreas
drenantes de árvores
invadindo as faixas
livres do passeio, há
grelhas de proteção,
com vãos de no
máximo 15 mm?
O
balcão
de
atendimento
e/ou
informações
está
facilmente identificado
e localizado em rota
acessível?
Os
balcões
de
atendimento
e/ou
informações garantem
um M.R frontal?
Há circulação adjacente
aos balcões que permita
giro de 180º (1,20 x
1,50 m) de cadeira de
rodas?
Balcão de atendimento
possui superfície com
largura mínima de 0,90
m e altura entre 0,75 m
a 0,85 m do piso,
assegurando-se largura
livre mínima sob a
superfície de 0,80 m?
Balcão de informações
possui superfície com
largura mínima de 0,90
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220

221

222

AUTO-ATENDIMENTO

223

224

225

226

227

BEBEDOUROS

228

229

230

231

232

m e altura entre 0,90 m
a 1,05 m do piso,
assegurando-se largura
livre mínima sob a
superfície de 0,80 m?
Balcão de atendimento
ou
de
informação
possui altura livre sob
o tampo de no mínimo
0,73 m e profundidade
livre mínima de 0,30
m, de modo que a
pessoa em cadeira de
rodas
tenha
a
possibilidade
de
avançar sob o balcão?
Os balcões possuem o
Símbolo Internacional
de Acesso próximo à
parte rebaixada?
Em
áreas
de
atendimento, no caso
de dispensers de senha
ou
totens
de
autoatendimento, estes
estão localizados em
área de piso nivelado e
sem obstruções?
Pelo menos um desses
equipamentos possui
um
M.
R.
para
aproximação (frontal e
alcance visual frontal
ou lateral) de pessoa
em cadeira de rodas?
Os controles estão
localizados entre 0,80
m e 1,20 m do piso,
com profundidade de
no máximo 0,30 m em
relação à face frontal
externa
do
equipamento?
O
equipamento
apresenta instruções e
informações visuais e
auditivas ou táteis em
posição
visível,
conforme Seção 5?
No caso de displays de
senhas, a informação é
compreensível
por
pessoas
com
deficiência,
sendo
apresentada de forma
visual e sonora?
Os bebedouros estão
instalados com no
mínimo duas alturas
diferentes de bica: 0,90
m e outra entre 1,00 m
e 1,10 m em relação ao
piso acabado?
O bebedouro de 0,90 m
possui altura livre
inferior de 0,73 m?
Há possibilidade de
aproximação
frontal
sob o equipamento,
garantido um M.R.?
Havendo
copos
descartáveis,
estes
estão entre 0,80 m e
1,20 m do piso?
Os outros modelos
(garrafão, filtro, etc.),
assim como o manuseio
dos
copos,
estão
posicionados na altura
entre 0,80 m e 1,20 m
do piso acabado?
Estes
modelos
permitem
a
aproximação lateral de
uma
Pessoa
com
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Cadeira de Rodas?
* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verific ação (análise do
Projeto Engenharia)
** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade
*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com
valor de repasse acima de R$ 5 milhões.
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não

Quixabeira - BA, 08 de dezembro de 2021.

Alisson Anunciação de Almeida
Engenheiro Civil CREA 058249 PE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. O TRABALHO CONTINUA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO ALTO DO CAPIM – ZONA RURAL MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA -BA

QUIXABEIRA - BA, 2021.

Endereço: Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira – Bahia CEP: 44.713-000. CNPJ:16.443.723/0001-03
Tel: (074) 3676-1026 Site: www.quixabeira.ba.gov.com.br E-mail: quixabeira.gov@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. O TRABALHO CONTINUA
1.0 - APRESENTAÇÃO
O presente relatório tem como objetivo apresentar a situação atual dos logradouros
que irão ser beneficiados com a pavimentação em paralelepípedo e sinalização no
Povoado de Alto do capim, zona rural do Município de Quixabeira – BA.
2.0 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01 - RUA A

Foto 02 - RUA B
Endereço: Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira – Bahia CEP: 44.713-000. CNPJ:16.443.723/0001-03
Tel: (074) 3676-1026 Site: www.quixabeira.ba.gov.com.br E-mail: quixabeira.gov@gmail.com
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Foto 03 - RUA D

Foto 04 - RUA D
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Foto 05 – RUA A

Foto 06 - RUA B
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Foto 07 – RUA C

Foto 08 - RUA A
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Foto 09 - RUA D

Quixabeira-BA, 08 de dezembro de 2021.

ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA
Engenheiro Civil – CREA PE 058249
Prefeitura Municipal de Quixabeira
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APRESENTAÇÃO
O presente projeto destina-se a pavimentação e sinalização em vias na Comunidade
Quilombola Alto Capim, Município de Quixabeira – BA.
1.0 PROJETO GEOMÉTRICO
Objetivo principal deste projeto é o estabelecimento das características técnicas do
sistema viário sob enfoque, para definição da geometria das vias tanto em planta
como em perfil e a obtenção de traçados regulares em harmonia com a morfologia
local, em particular com a ocupação já existente.
Na elaboração do projeto preservou-se o alinhamento das ruas existentes evitandose inferior em construções de postes, ocorrendo desta forma, uma adaptação do
projeto a situação atual das vias, efetuando-se pequenas correções em planta e perfil
com o objetivo de melhor as condições de conforto e segurança para o usuário.
A definição da geometria do sistema e sua caracterização foram adotadas através
dos elementos básicos tais como: rios, declividade e largura da plataforma. Os
serviços foram desenvolvidos de acordo com a seguinte ordenação:
x

Lançamento em planta de acordo com a configuração geométrica do
arruamento existente;

x

Projeto vertical do sistema viário;

x

Cálculo do estaqueamento e dos elementos geométricos das curvas no eixo,
para lançamento nas plantas;

x

Desenho em planta dos elementos definidores do sistema referentes no eixo,
tais como: rios, cotas, larguras de plataforma, declividades transversais, etc.

x

Elementos de locação;

x

Fornecimento dos parâmetros definidos das curvas e sua correta localização.
Os greides ficarão colocados no terreno natural para evitar movimentos de

terra exagerados.

Endereço: Praça 21 de Abril, s/n, Centro, Quixabeira – Bahia CEP: 44.713-000. CNPJ:16.443.723/0001-03
Tel: (074) 3676-1026 Site: www.quixabeira.ba.gov.com.br E-mail: quixabeira.gov@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KBEL3WAXSFSPN72YHSWJKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
22 de Fevereiro de 2022
78 - Ano - Nº 2904

Quixabeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
ADM. O TRABALHO CONTINUA
Qualquer impasse encontrado no local deverá ser analisado e discutido soluções
juntamente com a equipe de engenharia da prefeitura. Qualquer alteração a ser feita
deverá ter a prévia autorização da mesma.
2.0 PROJETO DE TERRAPLANAGEM
O projeto de terraplanagem foi desenvolvido tendo por base as seções transversais
do terreno natural, extraídos das plantas do levantamento planialtimétrico existente,
obtendo-se volumes de terra a serem movimentados, esses volumes se resumem
na maioria dos casos na operação de regularização do sub-leito, com redução de
material selecionado em trechos específicos.
3.0 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
Um pavimento consiste numa estrutura construída sobre uma área terraplenada com
a finalidade precípua de melhorar as condições de trafegabilidade sobre a mesma.
Isto consiste basicamente de:
x

Suportar as cargas superficiais de tráfego, transmitindo-se e dispensando-as
em profundidades, a níveis admissíveis para cada estranho existente ou
projetado;

x

Proporcionar conforto e segurança aos usuários pela rolagem suave dos
pneumáticos, sobre superfície de aspereza adequada. Isto provocará redução
acentuada no consumo de combustíveis e danos ao veículo;

x

Resistir aos esforços horizontais (desgastes), levando a superfície de
rolamento a uma vida útil mais longa, permitindo uma trafegabilidade contínua
no sistema viário, mesmo durante os períodos chuvosos. É evidente que este
fenômeno teria que vir associado a uma drenagem adequada.

Na definição do tipo de pavimento a ser empregado, foi dada grande importância ao
seu custo, a disponibilidade de material na região e a oferta de mão-de-obra
capacidade para a sua execução. Procurou-se também adotar um tipo de pavimento
que não definisse muito daquele existente na cidade.
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Face ao exposto, projetou-se o pavimento com revestimento em paralelepípedos
(tamanho médio: 10x12cm) sobre coxim de areia com espessura de 15 cm.
4.1.

Lombada

As lombadas devem seguir os padrões e critérios para a instalação de ondulação
transversal (lombada) do CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO – CONTRAN. No
projeto de engenharia estão apresentadas as seguintes informações:
ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B (figura 01):
a) L (Largura) igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;
b) C (Comprimento): 1,5 m;
c) H (Altura): 0,08m < ≤ h ≤ 0,10m

Figura 01: Detalhe lombada
Qualquer impasse encontrado no local deverá ser analisado e discutido soluções
juntamente com a equipe de engenharia da prefeitura.
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4.0 MATERIAIS
Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de
primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina e deverão
satisfazer às presentes especificações.
Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por
outro equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por
escrito da Equipe Técnica da PREFEITURA.
5.1.

Paralelepípedo

As rochas das quais serão extraídos, deverão ser de grãmédia ou fina, homogéneas,
sem fendilhamentos e sem alterações, e apresentarem boa dureza e tenacidade.
As peças deverão se aproximar da forma prevista (dimensões), com faces planas,
sem saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir a
superfície de rolamento.
5.2.

Areias

Podem ser de rio ou de cava. Devem ser constituídas de partículas limpas, duras e
duráveis, de preferência síliciosas, isentas de torrões de argila ou materiais vegetais,
(raízes, etc.)
5.3.

Cimento

Cimento Portland comum, classe 320.
5.0 SERVIÇOS
6.1.

Mão de obra

A mão de obra a ser empregada deve ser especializada na área, com operários
tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Com isso espera-se obter
em todos os serviços a melhor execução e o melhor esmero possível em
acabamentos, que só deverão ser aceitos pela Equipe Técnica da PREFEITURA
nessas condições.
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Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar, obrigatoriamente,
equipamentos de proteção individual (EPI).
6.2.

Ferramentas

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do
ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento
dos trabalhos.
6.3.

Controle Tecnológico

Deverão ser atendidas as Especificações do DNIT, referentes aos ensaios para
Controle Tecnológico das Obras de Terraplenagem, considerando o grau de
importância da mesma.
6.0 ESPECIFICAÇÕES
7.1.

Serviços Iniciais

7.1.1. Placa da Obra
Será fixada uma placa de aço galvanizado no início da obra nas dimensões de 2,00
x 3,00m, conforme modelo do ministério do desenvolvimento regional.
7.2.

Calçada

7.2.1. Meio-fio
São peças (guias) de concreto ou de pedra aparelhada com formas e dimensões
específicas, alinhadas segundo o greide de via pública, destinadas a conter e
proteger o bordo do pavimento, criar o ressalto protetor dos passeios. O meio-fio
será de concreto pré-moldado 12x30 na parte inferior e 10x30 na parte superior,
sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:4, seus
encontros deverão se situar entre 2 e 3cm.O assentamento deverá ser feito
atendendo rigorosamente o greide e o alinhamento definidos pelo projeto.
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7.2.2. Calçada
Piso em concreto desempenado 20Mpa, traço 1:2,7:3(cimento/areia/brita) preparo
mecânico, espessura 7cm,com junta de dilatação a cada 2,00m. Os projetos devem
ser analisados criteriosamente, executando os passeios com as larguras definidas
em projetos. Serão construídos em locais definidos no projeto, rampas para
Portadores de Necessidade Especial (PNE) conforme projeto, visando atender as
regras as regras de acessibilidade previstas na norma técnica da ABNT NBR 9050.
7.2.3. Piso Tátil
Serão executados também piso tátil direcional e alerta, conforme projeto de
acessibilidade. Os mesmos serão de concreto, colorido na cor vermelha, dimensões
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II e rejuntado.
7.3.

Pavimentação

O pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura – 15cm,
rejuntando com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com pedras pequenas
30 a 35 peças por m².
7.4.

Sinalização

As vias deverão ser sinalizadas em placas esmaltadas (em chapas de aço n°16
galvanizada) e suporte de tubo de aço, conforme projeto. O diâmetro nominal das
placas circulares e do círculo circunscrito nas placas octogonais e quadradas, deve
ser de 50cm.
As ruas também serão identificadas com placas em chapa de aço (45x25cm) e
suporte de madeira, o posicionamento destas deverá estar localizado nas esquinas
das calçadas, seguindo a locação definida em projeto.
A altura das placas deve ser de 2,80m contando a partir do nível do solo até a face
superior da placa.
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7.5.

Limpeza final

Após a realização da obra e conclusão dos serviços, deverá ser realizada a limpeza
das ruas e calçadas com varrição e com recolhimento de material expurgado e afins.

Quixabeira-BA, 08 de dezembro de 2021.

ALISSON ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA
Engenheiro Civil – CREA PE 058249
Prefeitura Municipal de Quixabeira
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Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Gerência Executiva de Governo Feira de Santana
Av. Getúlio Vargas 3233, 1º Andar, Ed. Feira Trade Center – Santa Mônica – 44077-005 - Feira de Santana/BA
Tel.: (75) 3602-8214 e-mail.: gigovfs@caixa.gov.br

Ofício nº 0103 / 2022 / GIGOV/FS

Feira de Santana, 1 de Fevereiro de 2022

Prefeitura Municipal de QUIXABEIRA
Praça 21 de Abril, s/n, Centro
CEP: 44713-000 – Quixabeira – BA

Assunto: Orientações para Continuidade do Processo.
Ref.: Contrato de Repasse OGU nº 912791/2021 - Operação 1075757-10 - Programa
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano – pavimentação de vias em paralelepípedo
na comunidade quilombola alto do capim, município de quixabeira, bahia

,

1.
Comunicamos que a referida operação foi considerada tecnicamente viável,
permitindo seu prosseguimento quanto às análises pós-contratuais.
2.
Inicialmente importa salientar que esta operação foi contratada a partir de
02/01/2017, obedecendo o regramento da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº
424/2016, de 30/12/2016, alterada pela Portaria Interministerial ME/CGU Nº 558/2019, de
10/10/2019, operação esta classificada dentro dos seis Níveis previstos na Portaria (Art. 3º).
2.1

Diante desse regramento legal, elencamos algumas definições importantes, a saber:
x
x
x

É vedada a prorrogação de vigência de contratos enquadrados no Nível I (Regime
Simplificado – Art. 65 ao 67 da Portaria 424) após a emissão da autorização de início de
obras, salvo no caso de atraso na liberação dos recursos pelo Ministério.
Para todos os Níveis, não é permitida a reformulação dos projetos de engenharia das obras e
dos serviços de engenharia ora aceitos, sendo vedada a reprogramação dos contratos
enquadrados nos Níveis I e I-A (Art. 6º da Portaria 424);
São vedados o início de execução de novos instrumentos e o desembolso de recursos, pelos
Ministérios, caso o convenente tenha outras operações apoiadas com recursos do Governo
Federal sem execução financeira por prazo superior a 180 dias;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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Extinção contratual para operações sem execução financeira há mais de 180 dias, sem
execução física aferida;
É vedada a utilização de rendimentos.

3.
Esclarecemos que a responsabilidade pertinente aos processos licitatórios cabe
exclusivamente aos Proponentes das operações, que devem atender a Lei 8.666/93 e, no caso de
Pregão Presencial e/ou Eletrônico, a Lei 10.520/2002, e serão fiscalizados pelos Tribunais de
Contas. Lembramos que não é permitido utilizar a modalidade pregão para a contratação de
obras.
3.1
No caso de operações enquadradas no Nível I e I-A (Regime Simplificado – Art. 65
ao 67 da Portaria 424), as obras e serviços são licitados obrigatoriamente pelo regime empreitada
por preço global, exceto reformas e obras lineares.
3.2
Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente estarão aptos
se publicados após o aceite do projeto técnico pela Caixa.
4.
Dessa forma, informamos que a CAIXA para o prosseguimento do referido Contrato
de Repasse, necessita adotar medidas que objetivem garantir a perfeita execução do
empreendimento previsto no Plano de Trabalho.
5.
Para tanto, solicitamos encaminhar à CAIXA, para verificação, os documentos
abaixo elencados (em se tratando de Aquisição de Equipamentos, apenas os itens de “a” ao “i”.
A mesma documentação deverá ser anexada na Plataforma +Brasil através de registro nas abas
“Processo de Execução” e “Contratos”:
a) Ofícios de Documentação Relativa ao Regime de Execução e de Encaminhamento de
Documentação Relativa ao Processo Licitatório (MO28068)
b) QCI – Quadro de Composição do Investimento atualizado (MO41211), conforme resultado
da licitação;
c) Cronograma físico-financeiro do CR/TC – Contrato de Repasse/Termo de Compromisso
(MO41211);
d) Ato de homologação;
e) Publicação do ato de homologação (IN MPDG nº 002/2018)
f) Publicação do resumo do edital;
g) Despacho de adjudicação;
h) Publicação do Despacho de adjudicação (IN MPDG nº 002/2018)
i) Declaração firmada pelo chefe do poder executivo, atestando que a licitação atendeu às
formalidades e aos requisitos dispostos na Lei de Licitações (conforme modelo Caixa);
j) Planilha orçamentária proposta pela empresa vencedora;
k) CTEF - Contrato de execução/fornecimento firmado com a empresa vencedora;
l) Extrato do CTEF publicado;
m) Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo contratado atestando que a
empresa vencedora da licitação não possui em seu quadro societário servidor público da
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão
celebrante;
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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Declaração de atendimento ao Decreto nº 7983/2013 (conforme modelo Caixa);
Cronograma físico-financeiro proposto pela empresa vencedora;
Declaração do regime de execução, quando a informação não estiver contida no CTEF;
Declaração da data-base referencial do preço contratado, somente no caso de alteração em
relação à data base da planilha analisada pela CAIXA, caso não conste no CTEF.
ART/RRT do(s) responsável (is) pela execução e pela fiscalização, quando se tratar de
obras/serviços, admitida até a Autorização de Início do Objeto: A ART/RRT deve ser
acompanhada de declaração de capacidade técnica, indicando o(s) servidor(es) que
fiscalizarão a obra ou serviço de engenharia.
Ordem de início, podendo ser admitida até a primeira solicitação de recursos;
Eventograma (MO27477, abas Dados, Eventograma e Quantitativos, Detalhamento e
Cronograma) em conformidade com a planilha orçamentária da proposta vencedora da
licitação, apenas para obras contratadas no regime de empreitada por preço global,
empreitada integral e contratação integrada;
Licença de Instalação, caso tenha sido apresentada Licença Prévia na fase de análise,
admitida até a Autorização de Início do Objeto;
Declaração emitida pelo Convenente atestando que aprovou o Projeto Executivo de
Acessibilidade elaborado pelo seu corpo técnico ou recebido de terceiro, e que sua
execução se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na Lista de
Verificação de Acessibilidade (condicionante para o 1º desbloqueio, no caso de obras).

6.
Para a comprovação da publicidade dos atos da licitação, perante a CAIXA, o
tomador deve apresentar cópia da publicação nos instrumentos de comunicação, conforme a seguir.
6.1

No caso de licitação de obras:
a) Edital: cópia da publicação no DOU;
b) Demais atos da licitação: cópia da publicação na imprensa oficial do Município;

6.2

No caso de licitação da modalidade pregão:
a) Edital de licitação, no caso da modalidade pregão eletrônico, o tomador apresenta à
CAIXA cópia da publicação nos instrumentos de comunicação, conforme a seguir:
9 objeto com custo atribuído de até R$ 650.000,00 – DOU e meio eletrônico na internet;
objeto com custo atribuído acima de R$ 650.000,00 até R$ 1.300.000,00 – DOU, jornal de
grande circulação local e meio eletrônico na internet;
9 objeto com custo atribuído acima de R$ 1.300.000,00 – DOU, jornal de grande circulação
regional ou nacional e meio eletrônico na internet.
b) Edital de licitação, no caso da modalidade pregão presencial, cópia do Diário Oficial do
respectivo ente federado, ou caso não exista, cópia do jornal de circulação regional/local ou
DOE;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KBEL3WAXSFSPN72YHSWJKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
22 de Fevereiro de 2022
100 - Ano - Nº 2904

Quixabeira

c) Demais atos da licitação na modalidade pregão, cópia da publicação na imprensa oficial do
Município;
6.3
Para os casos em que a publicação se dê na imprensa oficial, caso o instrumento
utilizado não seja o DOU, DOE ou o Diário Oficial do Município, o Contratado apresenta
declaração para compor o processo, na qual informe a lei e respectivo artigo que estabelecem os
instrumentos considerados como imprensa oficial.
6.3.1
Quando a imprensa oficial adotada pelo Contratado for quadro e/ou mural de avisos,
além da lei autorizativa e respectivo artigo, a declaração citada no item anterior deve atestar o
período e o local da publicação.
7.
A solicitação de recursos ao Ministério ocorre somente após o aceite do resultado do
processo licitatório.
8.
A autorização para o início do objeto depende, da verificação favorável pela Caixa,
referente a documentação anteriormente citada e ainda do desembolso de recursos da 1ª parcela de
repasse da União.
9.

Permanecemos à disposição.

,

CAROLINA SILVA SOUZA
Analista Sênior
GE Governo Feira de Santana

MAÍNE SANTIAGO OLIVEIRA SAMPAIO
Coordenador de Filial
GE Governo Feira de Santana

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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I
QCI - Quadro de Composição do Investimento
Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICONV
912791/2021

MUNICÍPIO / UF
QUIXABEIRA- BA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE QUIXABEIRA

Saldo a
Reprogramar

Meta

Item de Investimento

Subitem de Investimento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pavimentação

Pavimentação de vias

Descrição da Meta
PAVIMENTAÇÃO

VALORES CONTRATADOS (R$):
RECURSO
OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação de vias em paralelepípedo na comunidade quilombola Alto do Capim, município de Quixabeira, Bahia.

Situação
Em Análise

Quantidade
2.004,84

Unid.
m²

Lote de Licitação /
nº do CTEF
LOTE 1

TOTAL

REPASSE
CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
238.856,00
1.144,00
240.000,00

Repasse (R$)
-

Contrapartida (R$)
0,01

238.856,00
-

Contrapartida
Financeira (R$)
1.143,99
-

238.856,00

1.143,99

( 99,52% )

( 0,48% )

Repasse (R$)

Outros (R$)

Investimento (R$)

-

239.999,99
-

-

239.999,99

( 0,00% )

( 100,00% )

Observações:

QUIXABEIRA- BA
Local
quarta-feira, 8 de dezembro de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: REGINALDO SAMPAIO SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
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