PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 044/2019

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 159/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES, através da Comissão Central e Permanente de Licitação –
CCPL, regida pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar licitação, sob a modalidade de Tomada de Preço do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, observada as prescrições da Lei Federal n.º 8666/93 e suas posteriores alterações,
tendo como finalidade à seleção da proposta mais vantajosa para a contratação do objeto deste
Edital, estando designado o dia 30 de Outubro de 2019, às 09:00 horas, para recebimento dos
Envelopes de Habilitação e Proposta Comercial, que se realizará na sala da Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Milagres - BA, com sede na Praça Antônio Balbino, s/n, Centro, Milagres/BA,
observando-se as condições seguintes.
I – OBJETO:
Contratação de empresa para Construção da 3ª Etapa (Lagoa Funda) do Sistema Integrado de
abastecimento de agua para as comunidades de Morrinhos, Lagoa Duas Irmãs e Lagoa Funda no
Município de Milagres/BA, conforme Planilha Orçamentaria, Memorial Descritivo (Especificações
Técnicas) e anexos, que é parte integrante do presente Edital.
1.1- O regime de execução será indireta de empreitada por preço Global.
II. HABILITAÇÃO/PROPOSTA COMERCIAL
II.1 – Envelope A – Contendo os documentos de habilitação conforme cláusula III, parágrafo
primeiro, que deverá ser entregue juntamente com o envelope B contendo a proposta de preços.
ENVELOPE A
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES-BA
A/C SR.ª PRESIDENTE DA COPEL
TOMADA DE PREÇO N.º: 005/2019
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, TELEFONE, E-MAIL E ENDEREÇO DA EMPRESA.
II.2 – Envelope B - Contendo a proposta de preços, utilizando o Proponente papel timbrado da
Empresa, devidamente preenchida, Carimbada (carimbos de assinaturas dos representantes e CNPJ)
e ainda as seguintes indicações:
ENVELOPE B
PROPOSTA DE PREÇOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES-BA
A/C SR.ª PRESIDENTE DA COPEL
TOMADA DE PREÇO N.º: 005/2019
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, TELEFONE, E-MAIL E ENDEREÇO DA EMPRESA.
2.1 Preços em valores unitários e globais, vedado o fracionamento das casas de centavos (escrito no
formato R$ 0,00), para valores unitários e totais.
2.2 Os valores serão expressos em moeda corrente nacional, vedada a fixação de preços mínimos,
critérios estatísticos ou variação em relação a preços de referência.
III. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DO CREDENCIAMENTO:
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem
poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a” deste parágrafo, que comprove os
poderes do mandante para a outorga;
c) Carta de credenciamento, conforme modelo em anexo I;
d) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto;
e) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada;
f) A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Presidente da CPL;
g) Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou de médio porte mediante apresentação de
Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30
de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC,
exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de
comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/200.
PAGÁGRAFO SEGUNDO – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
Os interessados deverão comparecer obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, munidos da
seguinte documentação:
III.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
a) De prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
b) Cédula de identidade dos sócios ou dos dirigentes.
Em se tratando de sociedades empresárias, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alterações superveniente, devidamente registrados, acompanhado, quando for o caso, dos
c)
documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais
administradores, devendo constar em sue objeto social atividade compatível com aquela licitada.
No caso de sociedades simples, ato constitutivo, com suas eventuais alterações superveniente,
d) devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos
atuais administradores.
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e) e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
f) Licença de funcionamento expedido pela sede do licitante.
III.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, nos termos do Decreto Federal nº. 5.586, de
c)
19 de novembro de 2005.
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
d)
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.
Prova de regularidade trabalhista, mediante a apresentação de prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva com efeito
e)
negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
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III. 3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, COMPROVADA ATRAVÉS DE:
Certidão de Registro e Quitação da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia,
a)
Arquitetura e Agronomia – CREA no Estado de sua Sede.
Apresentação de no mínimo 01 Atestado técnico de capacidade fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou de direito privado, comprovem que a Empresa Licitante executou obras e/ou
b)
serviços de características técnicas com as do objeto da presente licitação, sob pena de
desclassificação.
c) Comprovação de vínculo trabalhista entre a empresa licitante e o responsável técnico
Certidão de Registro e Quitação de pessoa física do responsável técnico licitante no Conselho
d)
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.
Declaração com o nome e numero do registro da entidade profissional competente do
e)
responsável técnico que acompanhara a execução da obra.
III. 4 - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame
a) licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à
microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso, na fase
de credenciamento, e, que for declarado o vencedor do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
b)
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua habilitação no certame.
A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666,
c) de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitação.
III.5- DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal deverá ser apresentado declaração quanto ao
trabalho do menor, conforme modelo constante do Anexo XI deste Instrumento, na Habilitação.
III.6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Deverá ser comprovada mediante a apresentação de:
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e concordata expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da
a)
realização da licitação, prevista no item X deste preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de
validade.
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma de lei, que comprovem boa situação financeira da empresa por meio da índice de liquidez
geral (ILG). Igual ou maior que 1 (um), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
b) provisório, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial ou Cartórios de Títulos e Documentos. Balancete de verificação
encerrado em forma de balanço se decorrido mais de 06 (seis) meses de fechamento do balanço
apresentado.
As empresas com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar balanços de constituição e
c) balancetes do mês anterior ao da realização da presente licitação, registrados na JUCEB e DHP do
contador responsável.
d) Certidão da JUCEB emitida no exercício financeiro de 2019.
e) As empresas deverá comprovar capital mínimo de 10% do valor das obras.
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Apresentação do recibo de Garantia de Manutenção da Proposta, expedida pela Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Milagres, mediante comprovação ou a vista do comprovante da caução
prestada no valor de R$ 1.460,58 (um mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos)
correspondente a 1% do valor do Preço estimado, conforme dispositivos constantes do incisos III do
f)
art. 31 da Lei n.º 8.666/93. A Garantia de Manutenção da Proposta deverá ser depositada na
Tesouraria da PMM, até 02 (dois) dias úteis, antes da data prevista para a Abertura das Propostas,
onde será fornecido o comprovante “recibo” da caução, e o seu descumprimento irá inabilitar a
empresa licitante.
A garantia da proposta no valor acima descrito poderá ser apresentada nas modalidades abaixo
relacionadas e deverá possuir prazo de validade de, pelo menos, 03 (tres) meses corridos contados da
data de entrega das propostas:
a) Caução em dinheiro (Banco Bradesco), Agência: 3692-7, Conta Corrente: 4794-5, Prefeitura
Milagres/Caução. Em caso de deposito em cheque, somente, será aceito desde que a
g)
compensação seja realizada ate 02 (dois) dias úteis, antes da data prevista para a Abertura das
Propostas;
b) Seguro garantia (neste caso somente será aceita, pela Tesouraria da PMM, com a entrega do
original, não sendo aceita cópia autenticada por cartório ou pela Comissão d Licitação);
c) Fiança Bancária (neste caso somente será aceita, pela Tesouraria da PMM, com a entrega do
original, não sendo aceita cópia autenticada por cartório ou pela Comissão d Licitação);
Tratando-se de caução em dinheiro, o recolhimento deverá ser efetuado em conta bancária
pertencente à Prefeitura, conforme solicitação da Licitante interessada, sendo que, se o depósito for
em cheque, a caução somente, terá validade, após a compensação do cheque, em até 02 (dois) dias
úteis antes da sessão.
Tratando-se de caução em titulo da divida pública, os mesmos deverão ser de curso normal e legal no
mercado. O valor dos títulos públicos referidos será obtido adotando-se a cotação do mercado, para
o respectivo titulo, do dia imediatamente anterior à referida entrega.
Tratando-se de fiança bancaria e/ou seguro-garantia, a garantia deverá ser outorgada por Instituição
Financeira e/ou seguradora, conforme o caso, devendo constar o valor afiançado e/ou segurado em
moeda corrente nacional e de renúncia expressa pelo fiador e/ou segurador ao beneficio de ordem
previsto no Código Civil, observando que:
a) A Prefeitura poderá descontar do valor da garantia, toda e qualquer importância que lhe for
devida, a qualquer titulo, pela licitante interessada em participar desta licitação.
b) A garantia prestada será liberada mediante solicitação formal e por escrito da licitante, e
somente nas seguintes situações:
- decorrida a fase recursal referente ao julgamento habilitatório, para as licitantes
inabilitadas neste certame;
- decorrida a fase recursal referente ao julgamento das propostas comerciais;
-somente após a assinatura do contrato pela licitante vencedora desta licitação.
Quanto à devolução da Garantia:
a) A garantia do adjudicatário lhe será devolvida, quando o Contrato houver sido concluído.
b) A garantia dos demais proponentes lhes será devolvida dentro dos cinco dias seguintes à
adjudicação.
OBSERVAÇÃO: O índice ILG será obtido mediante aplicação da equação:
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
ONDE AC = ATIVO CIRCULANTE
ONDE PC = PASSIVO CIRCULANTE
ONDE RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ONDE ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO
PAGÁGRAFO TERCEIRO – OUTRAS COMPROVAÇÕES.
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a)

A empresa interessada poderá optar pela apresentação de uma declaração formal de pleno
conhecimento das condições e peculiaridades da obra/serviço objeto deste certame, conforme
modelo constante do Anexo V deste Edital, para atender a realização de Vistoria conforme os
precedentes constantes dos Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008 e
727/2009, todos do Plenário do Tribunal de Contas da União/TCU.
b)
Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº
1.793/2011 do Plenário também serão realizadas as seguintes consultas:
• Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da Transparência;
• Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no
Portal do CNJ.
• Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON
IV. DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
a) A Sessão de abertura e julgamento das propostas se dará às 09:00 horas do dia 30/10/2019,
quando será obrigatoriamente exigida a presença de representante credenciado da empresa.
V. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
a) O pagamento será efetuado através de transferência bancária/cheque, conforme desembolso
previsto no cronograma físico financeiro e emissão da Nota Fiscal/ Fatura para fins de liquidação
e pagamento, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação relativo
ao período da fatura.
b) Não será permitida previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o
fizer.
VI. DO PRAZO E LOCAL DOS SERVIÇOS
a) A execução do serviço será em até 90 (noventa dias) após a emissão da ordem de serviços.
b) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá qualidade dos serviços.
c) O serviço poderá será iniciado após a homologação desta licitação e o licitante vencedor terá o
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da Ordem de serviço para iniciar.
VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função do preço cotado para a
consecução do objeto licitado, classificando-se como vencedor o licitante que oferecer a melhor
proposta formulada de acordo com a obtenção do MENOR PREÇO GLOBAL. A proposta vencedora
será encaminhada para análise do Engenheiro Civil ALLISON MORAES PRIMO – CREA 51464537 – 7,
responsável pela fiscalização do serviço para emissão de parecer quanto a aceitabilidade da proposta
no prazo de até dois dias úteis
VIII. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos que garantirão o pagamento das despesas com a presente aquisição, correrão à conta da
seguinte Dotação Orçamentária:
Unidade Gestora: 02.07.01- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Projeto/Atividade: 1012-Ampliação do Sistema de Abastecimento de agua nos povoados do
município.
Elemento de Despesa: 4490.5100 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 00
IX. DAS SANÇÕES / PENALIDADES
Ao licitante total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a saber:
a) advertência;
b) multa administrativa, graduável, conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total,
o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
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d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
X. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas nacionais que atenderem a todas as
exigências estabelecidas neste Edital), cujo representante deverá comparecer, obrigatoriamente
ao setor de licitação, Praça Antônio Balbino, s/n, Centro, Milagres – Bahia, munido de toda a
documentação da empresa;
b) As empresas podem ser representadas, no procedimento licitatório, por procuradores
legalmente habilitados, desde que apresentado o instrumento procuratório, com firma
reconhecida.
c) Não poderão participar da presente licitação os que estejam suspensos de licitar ou impedidos
de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou
Federal, direta ou indireta.
d) Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante.
e) Não poderá participar da presente licitação consórcio de empresas.
XI. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
Esta licitação poderá ser revogada somente por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado. (Nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações).
XII. DA VALIDADE DA PROPOSTA
O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de
preenchimento da proposta, caso não haja contratação durante o prazo estipulado, a empresa
vencedora certame será convocada apresentar nova proposta com base na tabela SINAP atual do
momento da apresentação.
XIII. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES
A Comissão Permanente de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento em horário de expediente externo,
das 08:00 às 12:00 no endereço supra citado.
XIV. DAS DEMAIS DESPESAS
Deverão ser computados no preço todos os tributos incidentes sobre o preço final da proposta, bem
como o custo de transporte, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e
responsabilidade do contratado.
XV. DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O Serviço será aceito após exame realizado pelo setor competente, que será fiscalizado para
efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo, em relação com a especificação
exigida; e definitivamente, após a conseqüente aceitação. (Artigo 73, Inciso II, da Lei 8.666/93 e
suas alterações);
b) Será desclassificada a proposta que desatender as condições estipuladas neste Edital, que
contenha preços excessivos, ou irrisórios, ou manifestem inexeqüíveis, ou que ofereçam
vantagens não previstas (Artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações);
c) Este Edital, a proposta do licitante, os pareceres da Comissão Central e Permanente de Licitação
e todos os elementos que serviram de base à Licitação, serão parte integrante do processo,
inclusive a Minuta do Contrato (vide Minuta Anexo III) que por ventura venha a ser firmado,
independente de transcrição;
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d) Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a CPL
poderá fixar aos licitantes o prazo de três dias úteis para apresentação de nova documentação ou
de outras propostas enviadas nas causas dos itens a e b.
e) O adjudicatório deverá apresentar-se, em 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data da
publicação da homologação do certame para assinatura do contrato de serviços, assim como
receber instruções adicionais quanto à forma de execução dos serviços;
f) Após a abertura dos envelopes das propostas, não serão aceitas desistências, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL que deverá, obrigatoriamente,
transcrevê-lo em ata;
g) A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Engenheiro Civil ALLISON
MORAES PRIMO – CREA 51464537 – 7.

h) Os Responsáveis Técnicos devidamente autorizadas pelas empresas interessados em
participar da presente Tomada de Preços, poderão comparecer para realização de visita
técnica mediante agendamento nos dias 21 e 22 de Outubro de 2019, em razão da
complexidade e das condições do terreno, podendo esta ser substituída por atestado de
plenos conhecimentos sob total responsabilidade da empresa licitante quanto a
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de
instalação e execução da obra.
i)

Declaração do responsável técnico da empresa firmando compromisso de acompanhamento
permanente dos serviços objeto desta Tomada de Preços.
j) Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus responsáveis, esclarecendo:
1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital;
2) Que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de MILAGRES;
3) Que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de MILAGRES, durante a
execução dos serviços;
4) Que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à
execução do objeto;
5) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não
figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de Milagres, e que estão aptos a
participar desta licitação.
k) Fica eleito o foro da situação do município de Milagres – BA, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja par a solução de dúvidas ou questões que tenham origem
no presente.
Milagres – BA, 24 de Outubro de 2019.

Áira Pryscila Cajaiba Ribeiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 044/2019

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 159/2019

ANEXO I
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
À Comissão Permanente de Licitação
Ref. : Tomada de Preço nº 005/2019

Senhor Presidente
O abaixo assinado, (inserir nome completo), carteira de identidade (inserir o número e órgão
emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da proponente), vem,
pela presente, informar a V.S. que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir
o número e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e
recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais
documentos que se mostrarem necessários após a abertura dos envelopes, e com poderes para
renunciar prazos recursais a que referir a licitação em epigrafe, inclusive assinar contratos.

_______________, em ____ de_____________ de 2019.

(Nome, RG e assinatura do representante legal)
Obs: Firma reconhecida do responsável legal)

OBSERVAÇÕES:
1) O Credenciamento deve ser assinado por quem tenha poderes para representar a empresa, de
acordo com o seu ato constitutivo; (reconhecer firma) e;
2) Poderá ser assinado por pessoa diferente daquelas constantes do ato constitutivo, desde que se
faça juntar o instrumento do mandato (anexo ao Credenciamento).
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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 044/2019

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 159/2019

Anexo II
(MODELO) Obs. Preencher esta proposta em papel timbrado da empresa.
(Proposta de Preços)
Razão Social da Empresa
Endereço Completo
CNPJ
Inscrição Estadual
Telefone
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2019
1. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.
2. Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, transporte, serviços e encargos
sociais.
Local e data ........./......../ ...........
Diretor ou representante legal – Identidade
Nome legível/Carimbo da empresa
Obs:Obrigatório o preenchimento em papel timbrado próprio
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TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 159/2019

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
O Município de Milagres, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o no
__________________, com sede à Praça Antônio Balbino, s/n - Centro, Milagres - Bahia, neste ato
representado por seu Prefeito, o Sr. __________________, CPF nº __________________, doravante
denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a_______________________, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/____-__, estabelecida à ____________, no
Município de _________, através de seu Representante, ________________, portador de cédula de
identidade no______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__, denominando-se a partir de agora,
simplesmente, CONTRATADA; firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços
de__________________, decorrente da homologação da licitação na modalidade de Tomada de Preço
nº. 005/2019, pelo Prefeito Municipal em ____/____/____; Processo Administrativo nº. 159/2019
sujeitando-se os contratantes à Lei Federal nº 8.666/93 (com suas modificações) e às seguintes clausulas
contratuais, abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:
Contratação de empresa para Construção da 3ª Etapa (Lagoa Funda) do Sistema Integrado de
abastecimento de agua para as comunidades de Morrinhos, Lagoa Duas Irmãs e Lagoa Funda no
Município de Milagres/BA, conforme Planilha de Orçamentaria, Memorial Descritivo (Especificações
Técnicas) e anexos, que é parte integrante do processo licitatório na modalidade Tomada de Preço nº.
005/2019.
Parágrafo único. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante
na licitação modalidade Tomada de Preço nº. 009/2018 passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO:
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura podendo ser
prorrogado por igual período, desde que observadas as disposições do art. 57, II e § 2º, da Lei Federal nº
8.666/93, mediante Termo Aditivo.
O prazo da Execução da Obra será de 90 dias.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
O presente Contrato subordina-se, ao regime de execução indireta empreitada por preço Global, sendo
dele decorrentes as seguintes obrigações:
§ 1°- da CONTRATADA:
I. prestar os serviços na forma ajustada;
II. aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
III. cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho,
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais adequados;
IV. manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
V. apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; VI. reparar ou corrigir, às
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suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução;
VII. responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do
contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
VIII. responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal,
Estadual e Municipal) e da Legislação social, previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da
execução do presente contrato;
IX. permitir ao CONTRATANTE a fiscalização, a vistoria dos serviços e o livre acesso às dependências, bem
como prestar, quando solicitada, as informações visando o bom andamento dos serviços.
X. Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução dos
serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis;
XI. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato a terceiros;
XII. Arcar com todos os encargos de naturezas tributária, social e parafiscal e as obrigações trabalhistas e
previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da
CONTRATADA com o CONTRATANTE;
XIII. Arcar com todas as obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho quando forem
vítimas os seus empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que ocorrido nas dependências do
CONTRATANTE;
XIV. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada a este
contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou contingência.
XV. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração desde que praticada por seus empregados nas
dependências do CONTRATANTE;
XVI. Atender, com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços técnicos executados,
providenciando sua correção sem ônus para o CONTRATANTE;
XVII. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem
qualquer vínculo empregatício com esta;
XVIII. Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá quando em trabalho, devendo
substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas
disciplinares do CONTRATANTE;
XIX. Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste contrato;
XX. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução
do serviço, a fim de serem adotadas as providências cabíveis em tempo hábil; XXI. Providenciar a imediata
correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados;
XXII. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços,
salvo, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que
devidamente apurados na forma da legislação vigente.
XXIII. Ficará responsável pela contratação do técnico, ficando também por conta da CONTRATADA as
despesas com alimentação, transporte, hospedagem e encargos sociais do técnico.
XXIV. Ficará responsável pela manutenção do objeto do presente Contrato, inclusive substituição de
peças;
XXV. As prestações dos serviços, objeto do presente Contrato, deverão ter disponibilidade para a
prestação dos serviços objeto do presente Edital durante 24 (vinte e quatro) horas, sendo acionado
sempre que necessário conforme solicitação da Administração;
XXVI. Os serviços, objeto do presente Contrato deverão ser prestados em qualquer localidade dentro dos
limites geográficos do Município de Milagres, conforme determinado na Ordem de Serviço emitida pela
Administração;
XXVII. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE quanto à
execução dos serviços contratados;
§ 2° - do CONTRATANTE:
I.efetuar o pagamento ajustado;
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II.fiscalizar a execução deste contrato; e
III.dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.
§ 3° . É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E PAGAMENTO
O
CONTRATANTE
pagará
à
CONTRATADA
a
importância
de
R$ (________),
referente ____, será feito em parcelas e conseqüente atesto da autoridade fiscalizadora competente na
Nota Fiscal/ Fatura correspondente, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições
constantes da proposta e as demais exigências administrativas em vigor.
4.1.1. A Ordem
Bancária
será
emitida
em
nome
da
CONTRATADA
para
o
Banco_________________, Agência nº ____________, Conta Corrente nº ______________.
4.1.2. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos
fazendários, a regularidade relativa a Seguridade Social, através da Certidão Negativa de Débito e a
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante consulta “on line”,
cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento.
4.1.3. O pagamento será feito em parcelas mensais.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação financeira para o
ano de 2019:
Unidade Gestora : 02.07.01- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Projeto/Atividade:1012-Ampliação do Sistema de Abastecimento de agua nos povoados do município.
Elemento de Despesa: 4490.5100 – Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 00
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
6.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
6- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II- pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ 1º. Poderá a Contratante, por meio de comunicação escrita e fundamentada da autoridade
competente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, rescindir unilateralmente ou amigavelmente,
este instrumento, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, com fulcro
no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93.
6.2. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do artigo 65 da lei
8666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS:
7.1. Garantia de Execução
7.1.1. A CONTRATADA, para fins de garantia de suas obrigações contratuais, no que tange aos serviços
constantes deste edital, se obriga a apresentar, na assinatura do instrumento contratual, garantia de
execução, complementação da caução em garantia feita na licitação de forma a atingir o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor Global do Contrato, até a aceitação definitiva dos
serviços. Quando o Contrato for reajustado ou alterado, a garantia será ajustada na mesma proporção.
7.1.2. A garantia das obrigações contratuais no valor acima descrito poderá ser apresenta nas
modalidades abaixo relacionadas, obedecendo aos mesmos critérios adotados para a garantia de
proposta:
a) caução em dinheiro;
b) seguro garantia;
c) fiança bancária;
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CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
8.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
8.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame,
8.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
8.1.3. Comportar-se de modo inidôneo,
8.1.4. Fizer declaração falsa; ou
8.1.5. Cometer fraude fiscal.
8.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, o licitante adjudicatário
ficará sujeito às seguintes penalidades:
8.2.1.No caso de recusa injustificada do adjudicatário em realizar o objeto desta licitação, dentro do
prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido;
8.2.2.Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) do valor do pedido, por cada dia de atraso, após a
data fixada para a o início da prestação dos serviços ou da data fixada para a substituição da máquina no
caso de falha mecânica, manutenção corretiva e preventiva, objeto desta licitação.
8.2.3.A PMM poderá reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto à mesma.
8.3 As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do contrato ou parcela de pagamento relativa ao
evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
8.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, a recusa na prestação dos serviços advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.
8.5. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
8.6. Independentemente das multas aqui previstas, a PMM poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
8.6.1 Advertência;
8.6.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
8.6.3Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do Art.
87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO:
No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das
disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da
fiscalização exercida pela CONTRATADA.
§ 1º. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Engenheiro Civil ALLISON
MORAES PRIMO – CREA 51464537 – 7
§ 2º. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO:
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da situação do município
de Milagres, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por
assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme as partes a seguir,
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2
(duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Milagres, ____ de ___________ de 2019.
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______________________________
CONTRATANTE

____________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_____________________________
Nome:
RG.:

_____________________________
Nome:
RG.:
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ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO
1.0

OBJETIVO:

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios para contratação de empresa
especializada para

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES

DE MORRINHOS, LAGOA DUAS IRMÃS E LAGOA FUNDA NO MUNICÍPIO DE MILAGRES NO ESTADO DA BAHIA.

1.1.

Condições dos trabalhos

A CONTRATADA deverá ser informada de tudo o que se relacionar com a natureza e localização das
obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.
É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as medidas de segurança
necessárias à execução dos serviços e à preservação dos bens e interesses da Prefeitura Municipal de
Milagres e/ou de terceiros.
A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e recebimento das obras
por parte da FISCALIZAÇÃO.
A Fiscalização, a seu exclusivo critério, poderá liberar as áreas de serviço, no todo ou em parte, em etapas
ditadas pelo cronograma e/ou necessidades operacionais.
A CONTRATADA deverá programar os serviços, de modo a acompanhar o cronograma, bem como as
solicitações da FISCALIZAÇÃO.
Será expressamente proibida a permanência no canteiro da obra de quaisquer materiais não destinados à
mesma.
Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem adequados
aos fins a que serão destinados.
Deverão ser previstos, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais necessários à
administração e condução das obras.
A mão de obra a empregar deverá ser da primeira qualidade, de modo a permitir uma perfeita execução dos
serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.
1.2

Garantia da Qualidade

Para exercer a garantia da qualidade dos serviços, a CONTRATADA deverá possuir no local dos trabalhos
pessoas com competência de forma a identificar e recomendar ou providenciar ações corretivas, uma vez
constatadas não conformidades. Estas pessoas deverão satisfazer, no mínimo, os seguintes requisitos:
a.

Ter conhecimento da norma ISO-9001-2000, das especificações técnicas contidas neste volume,
dos desenhos de execução, das Normas Técnicas aplicáveis aos serviços contratados e das
normas de montagem / especificações de montagem emitidas pelos fabricantes dos
equipamentos.
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b.

Ter capacidade de estabelecer procedimentos referentes às sistemáticas de garantia da qualidade
dos trabalhos, coleta de amostras, identificação e armazenamento, registro dos resultados e
arquivamento. Estes procedimentos deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO antes de
serem postos em prática.

A Fiscalização do Município poderá acompanhar as atividades da equipe de garantia da qualidade, seja
executando eventuais ensaios em paralelo, seja por intermédio de auditagem no sistema implantado pela
CONTRATADA. Tais ações por parte da Prefeitura Municipal não alterarão a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade dos serviços.
2.0

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, Normas da
ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;
Todos os materiais e equipamentos, serão fornecidos pela Contratada, salvo disposição em contrário nestas
especificações;
Toda a mão-de-obra será fornecida pela Contratada, salvo disposição em contrário nestas especificações;
Serão impugnados pela Fiscalização da Contratante todos os equipamentos e trabalhos que não satisfaçam
às condições contratuais;
Ficará a Contratada obrigada a refazer os trabalhos ou substituir os equipamentos impugnados logo após a
oficialização pela Fiscalização da Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providências;
Os materiais e equipamentos a serem empregados deverão ser adequados aos tipos de serviços a serem
executados e atenderem às Especificações Técnicas.
A Contratada manterá operários, funcionários administrativos e equipamentos em número e especialização
compatíveis com o objeto, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos mesmos;
A Contratada será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligência, imperícia e omissão;
Será mantido, pela Contratada, serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência;
A utilização de equipamentos, aparelhos, e ferramentas deverão ser apropriados a cada tipo de serviço;
Cabe à Contratada de acordo com as necessidades dos serviços ou a pedido da Fiscalização da Contratante,
detalhar a execução, os quais serão previamente examinados e autenticados;
Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total objeto da Contratação, proposta pela Contratante,
este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Fica
tacitamente vetado pleito futuro.
3.0

SERVIÇOS PRELIMINARES:

3.1

Mobilização e Desmobilização

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após assinatura do
contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir os serviços dentro do prazo contratual.
No final dos serviços, a Contratada deverá remover todas as instalações do Canteiro de Obras,
equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas
totalmente limpa e desimpedida.
Os custos correspondentes as estas contratações incluem, mas não se limitam necessariamente aos
seguintes:
•

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento Contratados ou sublocado, até o canteiro
de obra e sua posterior retirada;
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•

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratação, em qualquer tempo,
até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

•

Despesas relativas à infraestrutura necessária para a execução do objeto ora contratado;

•

Despesas relativas à manutenção, quando necessário.

Os serviços de “Mobilização e Desmobilização” serão pagos por preço unitário contratual e conforme
medição aprovada pela Fiscalização da Contratante, estando inclusos neles todo os custos necessários, bem
como todos os encargos e despesas necessárias à sua execução.
4.0

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

Será executada uma adutora de água tratada, na localidade das Quixabas no trecho Milagres/Nova Itarana,
o qual é abastecido por bombeamento, no município de Milagres - BA, cuja características dos materiais a
serem empregados na referida adutora são as seguintes:


Adutora de Água tratada: será empregado tubos de PVC DE FOFO com DN 200mm e PN 1MPa a
20°C.

4.1 Serviços de Locação e Levantamento
A locação consiste na demarcação em terreno com piquetes, no caminhamento da adutora de água bruta,
pontos de derivação, tomada d’água, e qualquer outra demarcação que seja necessário para a execução dos
serviços, a serem seguidas conforme as indicações do projeto executivo.
Será executada pela CONTRATADA através de equipes de topografia, com uso de estação total ou GPS
geodésico, com o auxílio de pontaletes, sarrafos, arames, etc.
Deverão ser materializados em campo, de forma bem clara, as cotas e caminhamento de fundo de vala das
tubulações e peças especiais. Para tal deverão ser utilizados piquetes e estacas testemunhas, com base nos
marcos existentes no Projeto.
A CONTRATADA procederá à locação dos eixos das valas a serem escavadas, e que deverão corresponder
ao eixo das tubulações a serem assentadas.
As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20,00 em 20,00 m, antes do assentamento da
tubulação. As cotas da geratriz superior da tubulação deverão ser verificadas logo após assentamento e
também antes do aterro das valas, para correção do nivelamento.
A Contratada deverá apresentar, todo o material oriundo do levantamento, devendo também elaborar
desenhos em Auto CAD ou programa similar, de acordo com definição da FISCALIZAÇÃO, e apresentálos juntamente com as cadernetas de campo, em formato digital.
No caso de divergências em campo entre elementos do projeto executivo, deverá a FISCALIZAÇÃO ser
informada e consultar a equipe de Projeto.
A ocorrência de erros na locação da obra implicará, para a CONTRATADA, a obrigação de reposição que
se tornar necessária, a juízo da FISCALIZAÇÃO.
A contratada deverá proceder à pesquisa de interferências existentes no local, para que não seja danificado
qualquer tubo ou outro elemento ou estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em área
próxima à mesma.
Na existência de serviços públicos nos limites das áreas de delimitação das valas, ficará sob a
responsabilidade da CONTRATADA a não interrupção destes serviços até que sejam autorizados os
respectivos remanejamentos. Neste caso, os remanejamentos serão programados pela CONTRATADA com
a devida antecedência e de acordo com a FISCALIZAÇÃO, e/ou concessionárias dos serviços cujas
instalações precisem ser remanejadas. Os danos que por ventura sejam causados às instalações durante o
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remanejamento, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que deverá obter todas as
informações a respeito das instalações a remanejar.
A FISCALIZAÇÃO fornecerá as informações de que dispuser sobre as interferências existentes, podendo,
entretanto, ocorrerem outras não cadastradas.
Cuidados especiais deverão ser tomados pela CONTRATADA a fim de minimizar as interferências dos
trabalhos sobre o trânsito de veículos e pedestres, providenciando previamente os desvios necessários, que
devem ser devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigências das autoridades competentes e/ou
entidades concessionárias dos serviços de transporte.
4.2 Escavação em Terra
Esta classificação inclui toda escavação em terra, em solo residual ou sedimentar, cascalho e matacões que
não necessitem de explosivos para sua remoção. Não se fará distinção entre materiais secos, úmidos,
alagados, duros ou moles, fofos ou compactos.
a. Escavação comum manual - restrita a locais de difícil acesso, tais como fundação, cavas, local das
caixas de ventosas e derivação, cruzamentos de tubos, nas fundações dos abrigos do cabeçal de
controle, nos cavaletes e nós de derivação, etc, que não permitam o acesso de equipamentos;
b. Escavação comum mecanizada - deverá ser utilizada na abertura das valas e demais serviços
necessários para implantação de estruturas e tubulações das redes de distribuição e parcelar.
Durante a escavação da vala, se ocorrer infiltração de água do subsolo, em quantidade tal que venha
dificultar o trabalho ou possa prejudicar a fase posterior de assentamento das tubulações, essa água deverá
ser esgotada. A CONTRATADA deverá dispor de equipamento adequado e suficiente para que o sistema
de esgotamento apresente rendimento apto a permitir o lançamento à base, o assentamento do tubo, a
confecção de juntas, etc., a seco.
As valas para receber tubulações serão escavadas segundo a linha de eixo, respeitando-se o alinhamento
indicado no projeto e /ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.
A vala deverá ser escavada de forma a resultar uma seção retangular. Caso o solo não possua coesão
suficiente para permitir a estabilidade das paredes admitem-se, a critério da FISCALIZAÇÃO, taludes
inclinados, conforme características do solo, obedecendo aos critérios das normas NBR-12266 e NBR9061, no entanto, a medição será efetuada considerando o gabarito da seção retangular.
O material escavado a ser reaproveitado no reaterro da vala deverá ser colocado ao lado da mesma, de tal
modo que entre a borda da escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos um espaço igual à
profundidade da vala, sendo no mínimo 0,50 m.
O solo escavado não aproveitável em reaterro deverá ser retirado das frentes de serviço e lançado em áreas
de bota-fora ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, espalhado ao longo da vala.
Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala e/ou cava deverá ser preenchido com areia
ou outro material de boa qualidade com predominância arenosa.
Só serão considerados nas medições volumes realmente escavados, com base nos elementos constantes da
Ordem de Serviço correspondente.
Se na escavação for encontrada pedra solta, a vala terá sua profundidade acrescida de 0,10 a 0,15m para a
colocação de colchão (ou berço) de areia ou outro material arenoso de boa qualidade, convenientemente
adensado.
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Quando a cota de base das fundações não estiver indicada nos Projetos, ou a critério da FISCALIZAÇÃO,
a escavação deverá atingir um solo de boa qualidade que possua características físicas de suporte
compatíveis com a carga atuante no mesmo.
O solo de fundação, a critério da FISCALIZAÇÃO, poderá ser substituído por areia ou outro material
adequado devidamente compactado, a fim de melhorar as condições de trabalho do solo natural.
Em terrenos inconsistentes ou compressíveis deverá ser previamente efetuado em exame da resistência dos
tubos aos esforços de flexão resultantes de carga de terra e eventuais cargas vivas.
Quando o material do fundo da vala permitir o assentamento sem berço, deverão ser produzidos rebaixos,
sob cada bolsa ou luva (“cachimbo”) de sorte a proporcionar o apoio da tubulação sobre o terreno, em toda
a sua extensão.
Em qualquer caso, exceto nos berços especiais de concreto, a tubulação deverá ser assentada sobre o
terreno ou colchão de areia, de forma que, considerando uma seção transversal do tubo, a sua superfície
inferior externa fique apoiada no terreno ou berço, em extensão equivalente a 60% do diâmetro externo, no
mínimo.
A profundidade da vala deverá ser tal que o recobrimento sobre a tubulação seja de 1,00 m no mínimo,
quando assentada sob leito de via. Quando a profundidade da escavação ou tipo de terreno puder provocar
desmoronamentos, comprometendo a segurança dos operários, serão feitos escoramentos adequados.
Para implantação da rede de distribuição a vala deverá ser preferencialmente de seção retangular com
largura da base equivalente a 0,75 m.
A escavação será paga por metro cúbico de material escavado, segundo as linhas, cotas e dimensões
especificadas nos desenhos, ou autorizadas pela FISCALIZAÇÃO.
Não será exigido que as valas tenham taludes verticais, mas, independentemente da declividade dos taludes,
a medição será efetuada segundo os taludes verticais e as larguras especificadas acima.
A escavação das valas será medida com o método da Média das Áreas Extremas, a intervalos de 20m, ou
outro intervalo a critério da FISCALIZAÇÃO.
Para efeito de medição e pagamento, não serão consideradas as escavações além do necessário para a
execução da obra, ou realizada por conveniência da CONTRATADA.
4.3 Reaterro de Valas
4.3.1
Generalidades
Compreendem o preenchimento das valas com material proveniente da escavação. Caso o material
proveniente das escavações não seja apropriado para o reaterro, poderá ser utilizado material de
empréstimo, a critério da FISCALIZAÇÃO, devendo neste caso ser acrescido ao valor do reaterro, o valor
correspondente à carga, transporte e descarga do material.
4.3.2 Execução
Posteriormente ao término das obras executadas no interior das escavações será realizado o reaterro. Esta
operação exige cuidados especiais devendo-se molhar a área reaterradas até a saturação, salvo instruções
em contrário da FISCALIZAÇÃO, visando à verificação de possíveis abatimentos, bem como
deslocamento das fundações e/ou tubos já assentes, não eximindo a CONTRATADA de responsabilidade
por abatimentos posteriores.
O reaterro deverá ser executado em camadas de 20 cm, com o mesmo material retirado das escavações ou
outro aprovado pela FISCALIZAÇÃO, quando aquele não se prestar para este fim, previamente
umedecidas e compactadas, preferencialmente por processos mecânicos.
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Depois de concluído o aterro, o solo utilizado para aterro da vala até a cota de 20 cm acima da geratriz
superior do tubo, não deve conter pedra ou cascalho e deverá ser compactado ou adensado manualmente.
Acima dos 20 cm deverá ser utilizado material proveniente da escavação da vala, mesmo que contenha
pedregulho inferior a 15 cm de diâmetro, a critério da FISCALIZAÇÃO.
O material excedente da escavação, não utilizado no reaterro, deverá ser espalhado ao longo da vala e
compactado mecanicamente sem controle de densidade.
A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de exigir a comprovação da perfeita execução do reaterro através
do método frasco de areia ou cilindro bisotado, para determinação do peso específico e do Speed ou estufa
para obtenção da umidade. O grau de compactação obtido deve ser de, no mínimo, 95% do proctor normal
ou intermediário (de acordo com o projeto executivo) e a umidade + ou - 2% da ótima.
Na hipótese de haver escoramento ou ensecadeira, o apiloamento do material de reaterro junto aos taludes,
deverá ser procedido de modo que a preencher completamente os vazios oriundos da retirada das pranchas.
A CONTRATADA só poderá reaterrar as valas depois que o assentamento tiver sido aprovado pela
FISCALIZAÇÃO e depois de realizados os ensaios e testes por ela exigidos.
Quando o greide das vias públicas, sob as quais serão assentadas as tubulações, apresentarem grandes
declividades, originando a possibilidade de carregamento do material, as camadas superiores do reaterro
serão executadas com material selecionado, preferencialmente com elevada percentagem de pedregulho e
certa plasticidade, sendo feitas, se necessário, recravas em concreto ou alvenaria transversais à rede, com as
extremidades reentrantes no talude das valas.
Caso haja perigo de ruptura da tubulação, por efeito de carga do reaterro ou sobrecarga, ou ainda de
carregamento de material, será executada proteção conveniente definida para cada caso pela
FISCALIZAÇÃO.
Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrão a ônus exclusivo da
CONTRATADA.
4.4 Concreto
4.4.1 Aspectos Gerais
Esta seção tem por finalidade apresentar os índices de qualidade, ensaios, procedimentos, etc., a serem
adotados com relação à confecção e aplicação de todos os tipos de concreto a serem executados, atendendo
ao prescrito nas normas da ABNT abaixo relacionadas, entre outras vigentes.
O acesso da FISCALIZAÇÃO aos locais de preparo deverá ser livre, podendo a mesma fazer uso destas
especificações para verificação, controle e aceitação dos concretos a utilizar.
Todos os materiais constituintes do concreto deverão atender às exigências das Normas Brasileiras NBR –
5732, 5238, 6118, 7211, 12654 e 12655.
O concreto deverá ser fabricado de forma a atender a resistência característica (fck) indicada nos projetos,
seja para aplicação na forma de concreto simples, ciclópico ou armado.
Os traços de concreto devem ser determinados através de dosagem experimental, de acordo com a NBR 6118, em função da resistência característica à compressão (fck) estabelecida pelo projeto e da
trabalhabilidade requerida.
A dosagem não experimental somente será permitida a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que atenda as
seguintes exigências:
a.
b.

Consumo de cimento por m³ de concreto não inferior a 300kg;
A proporção de agregado miúdo no volume total de agregados deve estar 30% de 50%;
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c.

A quantidade de água será a mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.

A resistência de dosagem deverá atender à NBR - 6118, sendo fixada em função do rigor do controle da
obra, caracterizado pelo desvio padrão da resistência (Sn) ou em sua falta, pelo desvio padrão de dosagem
(Sd).
A fixação de dosagem do fator água/cimento deverá atender além da resistência de dosagem, também ao
aspecto da durabilidade das peças em função da agressividade do meio de exposição.
A medição será feita em função do volume de concreto aplicado, expresso em metro cúbico (m³). Este
volume será calculado de acordo com as dimensões estabelecidas no projeto, salvo exceção, mediante
acordo prévio com a FISCALIZAÇÃO, para o caso de concretagem de regularização junto a rochas, em
que será permitida a medição por betonadas.
Todos os custos com os serviços de fabricação, transporte, forma, armação, lançamento, vibração, aditivos,
cura e retirada de formas deverão estar incluídos no preço do concreto.
4.4.2 Concreto Magro
Concreto magro é o concreto de baixo teor de cimento (161 Kg/m³), que será colocado com o objetivo de
regularizar as superfícies sobre as quais se vão apoiar as estruturas e obter o piso adequado para o trabalho
de construção das lajes ou pisos.
Quando do término da escavação/compactação do fundo da cava, bem como do aterro do caixão, será
lançada conforme indicada no projeto, uma camada de concreto de regularização no traço 1:4:8 com 0,05m
de espessura e fck mínimo de 9 MPA.
4.4.3 Concreto Simples
O concreto simples será utilizado nos blocos de ancoragem cujas dimensões dificultem ou inviabilizem a
utilização de concreto ciclópico. O fck deverá ser de 20MPa, e na sua confecção somente poderão ser
utilizados os materiais que atendem às exigências das normas acima citadas.
4.4.4 Concreto Armado
Será utilizado o concreto armado em blocos de ancoragem, nas tampas das caixas de proteção das
descargas e ventosas, conforme indicação dos projetos executivos. A resistência característica do concreto
(fck) deverá ser de 20MPa e a sua fabricação, assim como a sua aplicação deverá seguir as exigências das
normas da ABNT. Deverão ser observadas as descrições, referentes à forma e armação, respectivamente.
Deverão estar incluídos no valor m³ do concreto armado o custo da forma e da armação, além do custo da
fabricação ou preparo da argamassa, do lançamento e vibração.
4.4.5 Materiais Constituintes do Concreto
Cimento
Todo o cimento empregado deverá obedecer às prescrições das normas vigentes da ABNT, conforme o tipo
de cimento utilizado. O cimento a ser utilizado será o cimento Portland com adição de no mínimo 15% de
pozolana ou o cimento pozolânico nas mesmas proporções, o qual será periodicamente ensaiado, para
verificação da obediência às prescrições normativas da ABNT, sendo rejeitado todo e qualquer lote que não
atenda a qualquer uma das exigências.
Só serão aceitos na obra cimentos entregues em suas embalagens originais, com impressão visível do tipo
de cimento, nome e marca do fabricante.
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O armazenamento dos sacos será feito em local abrigado, devendo ser construído um depósito para tal. O
piso do depósito deve ficar erguido do solo em pelo menos 10 cm. A sua capacidade deve propiciar
armazenamento que garanta 15 dias de consumo, sem abastecimento.
O cimento será armazenado em pilhas que não excedem a 10 sacos. Recebimentos em lotes de épocas
diversas deverão ser armazenados separadamente e com identificação das datas de chegadas.
Não será permitido o uso, na confecção de concretos, de cimentos que apresentem início de hidratação,
bem como suas embalagens estejam violadas.
Agregado Miúdo
As quantidades de substâncias nocivas devem ser determinadas de acordo com os métodos vigentes da
ABNT e da ASTM.
O agregado miúdo utilizado nos concretos deverá ser a areia natural, quartzoza, e sua granulometria estar
de acordo com o especificado nas normas vigentes.
Na estocagem do agregado miúdo, devem ser observadas as precauções necessárias com o propósito de
evitar contaminação deste com outros materiais. Se forem usados agregados miúdos de tipos diferentes, a
estocagem será, obrigatoriamente, em separado.
Antes de sua utilização, todo agregado miúdo deverá ser peneirado, usando-se para tal fim, peneiras
confeccionadas com tela metálica de malhas quadradas de 4,8mm de abertura.
Os ensaios de qualidade e impurezas orgânicas deverão ser efetuados de acordo com os métodos vigentes
da ABNT.
Agregado Graúdo
O agregado graúdo deverá provir da britagem de rochas estáveis, geralmente de granito.
A utilização de qualquer agregado graúdo está condicionada à perfeita obediência ao disposto nas normas
vigentes da ABNT, devendo ter resistência superior à argamassa e, se necessário, ser lavado antes do seu
emprego.
Devem ser determinadas as substâncias nocivas e a sua granulometria através dos métodos vigentes.
Não serão aceitos agregados que apresentarem formas lamelares e alongadas por impedir a interpenetração
dos grãos. O índice de forma dos grãos do agregado não deve ser superior a 3, quando determinado de
acordo com o método da ABNT.
A dimensão máxima característica do agregado, em sua totalidade, deverá obedecer ao disposto nas normas
vigentes.
A abrasão los angeles determinada segundo normas vigentes da ABNT deverá ser inferior a 50% em peso
do material.
Pedra de Mão: As pedras a serem usadas no concreto ciclópico devem ser provenientes de rocha sã bruta, e
ter granulometria variada com grande dimensão (geralmente entre 10 e 25cm ) obtida na primeira
britagem. Devem ser limpas de poeira, terra ou argila, para garantir a adesão do cimento. Aceitar-se-á,
adição de “pedras de mão” originárias de rocha granítica, devidamente isentas de materiais pulverulentos, e
lançadas em camadas uniformes que permitam o perfeito envolvimento da argamassa.
Água
A água a ser utilizada no amassamento das argamassas deverá satisfazer ao disposto nas normas vigentes
da ABNT.
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Os reservatórios de armazenamento serão periodicamente limpos, sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar
necessário.
Aditivos
O emprego de aditivos deverá ser evitado. Somente em casos de necessidade comprovada, a critério da
FISCALIZAÇÃO, os mesmos poderão ser utilizados.
Os aceleradores e retardadores de pega, incorporadores de ar, dispersores e densificadores, etc., quando
utilizados, o serão, seguindo rigorosamente as instruções dos fabricantes, sendo exigida a realização de
ensaios prévios e posteriores para verificação das características e propriedades do concreto.
O uso de aditivos, quando constantes das especificações ou projetos, por solicitação da CONTRATADA,
ou por solicitação da FISCALIZAÇÃO devido a problemas, erros, atrasos ou omissões da
CONTRATADA, não acarretará nenhum ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO –
BA.
4.4.6 Dosagem
A CONTRATADA deverá determinar a proporção adequada dos materiais constituintes dos concretos
levando-se em consideração a resistência mínima exigida em projeto, a qualidade dos materiais
empregados, a permeabilidade, a durabilidade e consistências compatíveis com as dimensões e formas das
peças, a armadura e os processos de lançamento e adensamento. Deverão, também, ser levados em
consideração, as peculiaridades relativas à prevenção contra a retração exagerada.
Os trabalhos de concretagem serão iniciados após aprovação, pela FISCALIZAÇÃO, dos traços
recomendados para o concreto apresentado pela CONTRATADA, observando-se o mínimo exigido na
tabela abaixo:
EXIGÊNCIAS PARA OS CONCRETOS
Resistência Característica
(fck) (MPa)

Consumo de Cimento (kg)
por m3 de Concreto

Estrutura em contado com água

30

396

Outras estruturas

20

293

-

210

Tipo de Construção

Concreto de regularização de bases magro

4.4.7 Medida dos Componentes
Preferencialmente, os componentes serão medidos em peso. No entanto, para os agregados miúdo e graúdo
será permitida a medição em volume.
Mistura
A mistura dos componentes do concreto, preferencialmente será feita por processos mecânicos.
A mistura do concreto será feita em betoneiras com capacidade mínima para produzir um “traço”
correspondente a um (01) saco de cimento. Não será permitida a utilização de frações de um (01) saco de
cimento. O tempo de mistura deverá ser aquele suficiente para a obtenção de um concreto homogêneo.
Para a introdução dos materiais na betoneira, será conveniente observar a seguinte ordem: primeiramente o
agregado graúdo todo ou em parte. Se o mesmo for colocado na sua totalidade seguidamente o serão, o
cimento e o agregado miúdo. Caso contrário, serão colocados parte do agregado graúdo, agregado miúdo,
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cimento e o restante do agregado graúdo. A FISCALIZAÇÃO poderá aumentar o tempo de mistura, a seu
critério, quando este for insuficiente para obtenção de uma homogeneização compatível.
Quando, em casos especiais, a FISCALIZAÇÃO autorizar a mistura manual do concreto, esta será feita
sobre plataforma impermeável. Inicialmente serão misturados a areia e o cimento, até adquirirem uma
coloração uniforme. A mistura areia-cimento será espalhada na plataforma, sendo sobre ela distribuída a
brita. A seguir adiciona-se a água necessária, procedendo-se ao revolvimento dos materiais até obter uma
massa de aspecto homogêneo. Não será permitido amassar manualmente, de cada vez, um volume de
concreto superior ao correspondente a 100 kg de cimento.
Transporte e Lançamento (Concretagem)
O concreto deverá ser transportado de maneira a impedir ao máximo a segregação, devendo-se desta forma
evitar vibrações.
Outro fator que deve levar em consideração é a rapidez, a fim de que seja evitada a perda de
trabalhabilidade, principalmente quando a temperatura ambiente for elevada. Para o transporte poderão ser
utilizados, dependendo da distância entre o local de produção e o de lançamento, carros-de-mão, ou
equipamentos especiais. No caso da utilização de carros-de-mão, estes deverão ser providos de rodas
pneumáticas.
As concretagens somente podem ser executadas após a autorização prévia da FISCALIZAÇÃO, que
procederá às devidas verificações das formas, escoramentos a armaduras, devendo os trabalhos de
concretagem obedecer a um plano previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO.
Não será permitida a concretagem durante a noite ou sob fortes chuvas.
O concreto deverá ser lançado da betoneira diretamente sobre os equipamentos de transporte, e destes às
peças a serem concretadas, que deverão estar limpas, isentas de óleo, graxa, pós e previamente umedecidas
sem, contudo, apresentarem águas paradas ou correntes.
O volume de concreto amassado destinar-se-á a emprego imediato e será lançado ainda fresco, antes de
iniciar a pega. Não será permitido o emprego de concreto remisturado e nem a sua mistura com o concreto
fresco. Entre o preparo da mistura e o seu lançamento na forma, o intervalo de tempo máximo admitido é
de 30 (trinta) minutos, sendo vedado o emprego de concreto que apresente vestígios de pega ou
endurecimento.
A FISCALIZAÇÃO deverá rejeitar para o uso na obra, o concreto já preparado, que a seu critério não se
enquadre nestas Especificações, não sendo permitidas adições de água, ou agregado seco e remistura, para
corrigir a umidade ou a consistência do concreto.
Não será permitida a remoção do concreto de um lugar para outro no interior das formas. O lançamento do
concreto deverá ser feito em trechos de camadas horizontais, convenientemente distribuídas. Durante essa
operação deverá ser observado o modo como se comporta o escoramento, a fim de, se preciso, serem
tomadas a tempo as necessárias providências para impedir deformações ou deslocamentos.
A altura máxima permitida para o lançamento do concreto será de 2,00 m. Para o caso de peças com mais
de 2,00 m de altura, deverá se lançar mão do uso de janelas laterais nas formas. Para lançamento do
concreto a altura superior a 2,00 m, será tolerado, a critério da SUPERVISÃO, o uso de calhas, revestidas
internamente com chapa zincada ou de alumínio, com inclinação variando entre 15º e 30º e comprimento
máximo de 5,00 m.
Deverão ser evitadas, ao máximo, interrupções na concretagem em elementos intimamente interligados, a
fim de diminuir os pontos fracos da estrutura; quando tais interrupções se tornarem inevitáveis, as juntas
deverão ser bastante irregulares, e as superfícies serão apicoadas, lavadas e cobertas com uma camada de
argamassa do próprio traço de concreto antes de se recomeçar a concretagem. Sempre que possível, deve-se
fazer coincidir as juntas de concretagem com as juntas projetadas ou procurar localizá-las nos pontos de
esforços mínimos.
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Não poderá ser lançado concreto sobre terra, devendo ser despejado sobre as superfícies firmes, limpas,
úmidas e isenta de água, lama ou detritos.
Onde ocorrer solos de pequena resistência sob as fundações, os mesmos deverão ser retirados e substituídos
por concreto magro, solos selecionados ou solo cimento devidamente compactados, antes do lançamento do
concreto.
Adensamento
O enchimento das formas deverá ser acompanhado de adensamento mecânico. Em obras de pequeno porte,
e a critério exclusivo da FISCALIZAÇÃO, poderá ser permitido o adensamento manual.
No adensamento mecânico, serão empregados vibradores que evitem engaiolamento do agregado graúdo e
falhas ou vazios nas peças (“ninhos” de concretagem).
O adensamento deverá ser executado de tal maneira que não altere a posição da ferragem e o concreto
envolva a armadura, atingindo todos os recantos da forma.
Os vibradores deverão ser aplicados num ponto, até se formar uma ligeira camada de argamassa na
superfície do concreto e a cessação quase completa do desprendimento de bolhas de ar.
Quando se utilizam vibradores de imersão, a espessura da camada não deve se superior a ¾ do
comprimento da agulha. No adensamento manual as camadas não devem exceder 20 cm.
Vibrações excessivas ou mal feitas podem provocar, além da segregação, a alteração da posição das
armaduras e deslocamento das fôrmas.
Os vibradores de imersão deverão ser de diâmetro compatível com a geometria das fôrmas e serão
operados na posição vertical.
Os vibradores não poderão entrar em contato direto com as armaduras, o que poderá eliminar a aderência.
Não vibrar além do necessário. O aparecimento de ligeira camada de argamassa na superfície do concreto,
assim como a cessação quase completa de desprendimento de bolhas de ar, corresponde ao término do
período útil de vibração.
CURA
Após o lançamento e adensamento, precauções serão adotadas para propiciar perfeita cura do concreto.
As fôrmas deverão permanecer úmidas durante, pelo menos, quatorze dias. Caso haja retirada destas antes
do prazo estipulado, as superfícies deverão ser mantidas úmidas até que se complete esse período.
Deverão ser protegidas da incidência dos raios solares todas as superfícies expostas durante, pelo menos, 7
(sete) dias após iniciada a cura.
Na cura do concreto, serão utilizados os processos usuais como aspersão d’água, sacos de aniagem,
camadas de areia (constantemente umedecidas), agentes químicos de cura.
A utilização de produtos especiais para a cura do concreto está condicionada à aprovação da
FISCALIZAÇÃO.
4.4.8 Fôrmas para Concretos
4.4.8.1 Normas Gerais
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As formas serão usadas onde for necessário limitar o lançamento do concreto e conformá-lo segundo os
perfis projetados, de modo tal que a peça moldada reproduza o determinado no Projeto, devendo satisfazer
aos seguintes requisitos de ordem geral:







Obedecerem às prescrições da NBR - 6118, da ABNT;
Serem executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no projeto e terem
resistência necessária para não se deformarem sob a ação do conjunto de peso próprio, peso e
pressão do concreto fresco, peso das armaduras e das cargas acidentais e dos esforços
provenientes da concretagem;
Serem estanques para que não haja perda da nata de cimento ao concreto;
Serem construídas de forma que permitam a retirada dos seus diversos elementos com
facilidade e, principalmente, sem choques;
Serem feitas com madeira aparelhada, nos casos em que o concreto deva se constituir em
superfície aparente definitiva.

As emendas de topo deverão repousar sobre “costelas” ou chapuzes devidamente apoiados.
Antes da concretagem as formas deverão ser inteiramente limpas. As de madeira devem estar calafetadas e
molhadas até a saturação, e as metálicas, untadas a óleo ou graxa;
A retirada das formas deverá ser feita cuidadosamente e sem choques, consoante o plano de desforma que
for elaborado.
As formas poderão ser reutilizadas quantas vezes possíveis, desde que os danos e desgastes ocorridos nas
concretagens não comprometam o acabamento das superfícies concretadas.
Além das determinações contidas neste capítulo, deverão ser obedecidas as recomendações feitas pelo
calculista.
As fôrmas deverão ser robustas a fim de resistirem aos esforços resultantes do lançamento e adensamento
do concreto fresco, rígidas, não podendo sofrer deslocamentos nem deformações e estanques para não
ocorrer perda de argamassa do concreto.
Caso haja necessidade de retoques, a critério da SUPERVISÃO serão os mesmos executados com o
emprego de argamassa mista, cimento comum ou branco e areia fina, com posterior esmerilhamento da
superfície, de modo a igualar a textura e tonalidade existentes na peça.
Materiais
Os materiais com os quais serão confeccionadas as fôrmas serão, não necessariamente, a madeira cerrada e
a compensada. Formas metálicas poderão ser utilizadas desde que aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.
A madeira cerrada deverá ser de pinho ou outra de qualidade equivalente, não podendo apresentar
empenos e falhas que não permitam uma perfeita estanqueidade. As chapas de madeira compensada
deverão ter espessura mínima de 12 mm e protegidas com um filme de proteção impermeável.
Não deverão ser utilizadas tábuas, folhas de compensado e chapas metálicas irregulares ou empenadas,
devendo ainda a madeira ser isenta de “nós” prejudiciais.
Todos os materiais utilizados devem ser de boa qualidade, sendo rejeitados aqueles que a FISCALIZAÇÃO
julgar que não apresentem requisitos mínimos a um perfeito acabamento nas peças a serem concretadas,
devendo ser obedecido ao estabelecido nas normas vigentes da ABNT.
As peças destinadas a ficar em concreto aparente não deverão apresentar falhas de concretagem.
Montagem
A confecção das fôrmas deverá obedecer, rigorosamente, às condições indicadas no projeto.
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As fôrmas devem ser montadas de madeira que a estrutura, após o desmolde, reproduza, fielmente, a
geometria indicada no projeto.
As fôrmas deverão ser construídas de forma que permitam a retirada de seus diversos elementos com
relativa facilidade e sem choques.
Escoramento
A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO os planos de escoramento das
diversas estruturas, que deverá ser efetuado de modo a suportar o peso próprio das formas e da estrutura e
os esforços provenientes da concretagem.
Para fixação das formas os pontaletes e escoras deverão ser encimados por “costelas” apoiadas nos
mesmos, através de encaixe tipo “orelha”.
Os escoramentos deverão se apoiar em pranchas ou outros dispositivos apropriados, devendo ser ajustados
por meio de cunhas.
Os pontaletes e escoras poderão ter, no máximo, uma emenda, sendo esta obrigatoriamente situada fora de
seu terço médio. Essa emenda deverá ser de topo, segundo uma seção normal do eixo longitudinal da peça,
com 4 chapuzes pregados lateralmente, devendo as faces das emendas ser rigorosamente planas. Os
pontaletes e escoras não deverão apoiar peças que trabalhem à flexão.
Deverá ser efetuado o necessário enrijecimento dos escoramentos por meio de contraventamentos
longitudinal e transversal.
Nas vigas de altura superior a 1,00m as “costelas”, situadas num mesmo plano transversal, deverão ser
amarradas entre si, com “rondantes” de arame ou ferro.
Nos escoramentos metálicos cuidados especiais deverão ser tomados a fim de garantir o perfeito encaixe e
fixação de suas peças componentes.
No caso de estruturas especiais, os escoramentos deverão ser objeto de projeto especifico.
A remoção do escoramento deverá ser procedida cuidadosamente, consoante plano elaborado, sem
choques, simetricamente em todos os vãos de seu eixo para os apoios nos vãos centrais, e das extremidades
para apoios, nos vãos em balanço.
O escoramento vertical de formas, quando previsto em planilha, será pago por metro cúbico, considerando
a projeção vertical da área da estrutura e a altura média entre a mesma e o apoio do escoramento.
O custo do escoramento lateral deverá ser incluído no preço das formas.
O prazo de retirada das formas e escoramento deve atender as exigências da NBR 6118.
Os pontaletes de madeira ou as estroncas, preferencialmente, não conterão emendas. Havendo necessidade
destas, somente será permitida uma emenda por peça, a qual não poderá estar no terço médio.
DESMOLDE
A desforma será efetuada com toda cautela, a fim de não causar lesões nas arestas das peças. O desmolde
só poderá ser executado após decorridos os prazos mínimos prescritos a seguir:
a.

Faces laterais: 3 dias;

b.

Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem acunhados e convenientemente espaçados: 14
dias;

c.

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A desmoldagem deverá ser efetuada cuidadosamente e sem choques, por pessoal adequadamente
capacitado para tal, e obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.
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Não será permitido o uso de produtos com o propósito de facilitar o desmolde, sem prévia autorização da
FISCALIZAÇÃO.
Após a retirada das formas, as falhas de concretagem, porventura existentes, deverão ser apicoadas a
ponteiro e recobertas com argamassa de cimento e areia no traço 1:2 em volume, devendo ser tomados
cuidados especiais a fim de recobrir todo e qualquer ferro que tenha ficado aparente.
4.4.9

Armaduras para Concretos

4.4.9.1 Normas Gerais
As armaduras deverão obedecer às especificação NBR - 8548, 7480, 7477, 7478 e 7481 da ABNT e às
condições estabelecidas no cálculo estrutural.
As barras de aço, no momento de seu emprego, deverão estar perfeitamente limpas, retirando-se as crostas
de barro, manchas de óleo, graxas, devendo ser isentas de quaisquer materiais prejudiciais à sua aderência
com o concreto, não sendo aceitas aquelas cujo estado de oxidação prejudique a sua seção teórica.
A CONTRATADA deverá evitar que as barras de aço e as armaduras fiquem em contato com o terreno,
devendo as mesmas se apoiar sobre vigas ou toras de madeiras. Somente será permitida a substituição da
categoria ou seção de aço, se autorizada pelo calculista.
Deverão ser tomados cuidados especiais quanto aos espaçadores, de modo a garantir o recobramento
mínimo da ferragem exigido pelo calculista.
A armadura será montada no interior das formas na posição indicada no projeto com o espaçamento nele
previsto, e de modo a se manter firme durante o lançamento do concreto.
Será permitido, para fim de amarração, o emprego de arame preto nº 18 e tarugos de aço. Nas lajes deverá
haver a amarração dos ferros em todos os cruzamentos.
A armadura deverá ser calçada junto às formas com paralelepípedos de concreto de espessura igual à do
recobrimento previsto no projeto, que, no caso de reservatórios, não deverá ser inferior a 2 cm.
As armaduras serão incorporadas ao custo do concreto armado, conforme seja previsto no edital de
licitação e contrato para execução da obra.
No preço unitário deverão estar incluídas, também, as perdas devidas ao corte e às diferenças entre a bitola
real e a teórica, quando for o caso.
Toda e qualquer partida de material recebida no canteiro de obras deverá ser inspecionada pela
CONTRATADA, que providenciará o recolhimento de amostras para os ensaios de laboratório de acordo
com o preconizado nas normas vigentes da ABNT.
A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO os relatórios dos ensaios, podendo esta rejeitar o
lote ou os lotes, que não atendam ao exigido nas normas.
As armaduras serão executadas com o tipo de aço especificado no projeto, quer em relação ao diâmetro das
barras, quer em relação às suas características mecânicas.
Corte e Dobramento
As barras de aço só poderão ser cortadas e dobradas após terem sido desempenadas convenientemente. O
desempeno e dobramento das barras será feito, a frio.
Os cortes e dobramentos serão executados com equipamentos apropriados e em perfeita obediência ao
disposto nos projetos, nas normas da ABNT e nestas especificações.
Colocação das Armaduras
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A disposição das armaduras deverá obedecer, rigorosamente, às indicações do projeto. As barras deverão
estar completamente limpas, isentas de óleo, graxa, terra, escamas e sem apresentarem processo de
oxidação ou quaisquer substâncias que provoquem redução da aderência. A não obediência ao acima
exposto, implicará na retirada e limpeza das barras afetadas ou substituição das mesmas.
As armaduras deverão ser bem fixadas de modo a garantir o não deslocamento das barras, mantendo-se
invariáveis os espaços entre estas últimas e as fôrmas durante as concretagens.
Para obtenção das espessuras mínimas de recobrimento indicadas no projeto e/ou nas normas vigentes da
ABNT, deverão ser utilizados espaçadores apropriados.

4.5 Alvenarias de Tijolos Cerâmicos
As alvenarias deverão obedecer fielmente às dimensões, alinhamentos e espessuras indicadas nos projetos.
Deverão ser obedecidas as prescrições Normas NBR – 8545 e 7170 da ABNT referentes aos tijolos
cerâmicos. Os quais deverão ser de fabricação mecânica e não apresentar trincas ou outros defeitos que
possam comprometer sua resistência e durabilidade.
Deverão ser empregados tijolos cerâmicos de seis furos ou maciço de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, duros, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados. Os tijolos deverão, também, apresentar
faces planas, arestas vivas e satisfazerem as normas vigentes da ABNT acima citadas.
Antes do início da alvenaria, serão marcados, por meio de cordões ou fios de arame esticados sobre
cavaletes, os alinhamentos das paredes e por meio de fios de prumo, todas as saliências, vãos de portas,
janelas, etc.
Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes do emprego e serão assentes em fiadas corretamente
niveladas, alinhadas e aprumadas, não devendo ter juntas com espessura superior a 1,5 cm.
As alvenarias serão assentes com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1: 8. Os tijolos
serão assentados em fiadas horizontais, sobre camada de argamassa de 1,5 cm de espessura com juntas
alternadas de modo a se obter boa amarração, devendo as mesmas ser tomadas com argamassa, e terem
espessura não superior a 1,5cm.
Os cantos das paredes deverão ser feitos com tijolos inteiros, assentados, alternadamente, no sentido de
uma e outra parede. As diversas fiadas deverão ficar perfeitamente alinhadas e niveladas, apresentando, os
trechos de paredes, perfeitas condições de verticalidade.
Todas as alvenarias serão convenientemente amarradas aos pilares e vigas por meio de pontas de
vergalhões deixados na estrutura de concreto armado.
As paredes que repousam sobre vigas contínuas deverão ser levantadas simultaneamente, não sendo
permitidas diferenças superiores a 1,00m entre as alturas levantadas em vãos contínuos.
Na execução das alvenarias das edificações com estrutura de concreto armado, as paredes serão
interrompidas a uma distância de 20 cm das faces interiores das vigas ou lajes, previamente chapiscadas,
devendo o arremate final, aperto de alvenaria, ser executado, no mínimo, oito dias após com tijolos
inclinados do tipo maciço.
Nenhum pano de alvenaria poderá ser executado com a altura superior a 3,00 m, sem a confecção de uma
cinta de amarração de concreto armado com teor mínimo de armadura de 60 kg/m3.
Sobre os vãos das esquadrias, serão dispostas vergas de concreto armado com o mínimo de 0,20m de apoio
para cada lado.
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As alvenarias serão pagas por metro quadrado de parede executada, descontando-se, apenas, os vãos de
2

área superior a 0,50 m .
Revestimentos
As superfícies a revestir deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes do início de qualquer
operação de revestimento.
Todas as superfícies que receberão revestimentos serão chapiscadas recobrindo-as totalmente. O custo do
chapisco deve ser computado a parte dos serviços de revestimentos.
O revestimento só deverá ser iniciado após a completa cura das argamassas das alvenarias e chapiscos,
colocadas as grades e contra-marcos das esquadrias, embutidas e testadas as instalações elétricas e
hidráulicas quando houver.
Não será permitida a utilização de argamassas que apresentem sinais de endurecimento.
Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, arrumados, alinhados e
nivelados.
Todos os cuidados deverão ser tomados na preparação das argamassas. Os revestimentos deverão ser
efetuados por pessoal especializado e de comprovada perícia.
Para os revestimentos com argamassa, deverá ser obedecido ao disposto nas normas vigentes da ABNT.
Chapisco
O chapisco só deverá ser aplicado após a completa pega de argamassa das alvenarias e do embutimento das
canalizações de água, esgoto, eletricidade e telefone.
Todas as superfícies a revestir deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia ao
traço 1:3 em volume.
A argamassa deve ser aplicada com uma consistência fluida, assegurando maior facilidade de penetração da
pasta de cimento na base a ser revestida e melhorando a aderência na interface revestimento-base.
Aditivos que melhorem a aderência podem ser adicionados ao chapisco, desde que compatíveis com os
aglomerantes empregados na confecção da argamassa de revestimento e com os materiais da base.
O chapisco será aplicado a colher de pedreiro, jogando-se a argamassa contra a superfície com força
suficiente para se conseguir uma boa aderência e de modo a recobrir toda a superfície a ser revestida.
Deve-se permitir a secagem do chapisco durante, pelo menos, 3 dias antes da aplicação da camada de
regularização.
O custo do chapisco de aderência ou impermeabilização deverá ser computado a parte do preço do
revestimento aplicado à superfície chapiscada.
A forma de medição e pagamento será por metro quadrado, efetivamente executado. Está incluso no preço
o forneciemto de todos os materiais e serviços necessários.
Massa Única
Será executada com argamassa mista de cimento, cal e areia média no traço volumétrico de 1:2:8
(cimento:cal:areia) nas paredes internas, nos tetos e paredes externas.
O revestimento deverá obedecer às determinações da Norma correspondente da ABNT.
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O revestimento só deverá ser aplicado após a pega, e o endurecimento do chapisco de aderência, e sua
espessura deverá ser de 1,5 cm.
Deverão ser efetuados traços experimentais antes da aplicação definitiva da massa única.
A critério da FISCALIZAÇÃO poderá ser utilizada massa industrialmente preparada.
A massa única será fortemente comprimida contra as superfícies, sobre mestras de madeira e desempenada
com desempenadeira de madeira, apresentando-se áspera. Após 24 horas, as mestras serão retiradas e os
vazios preenchidos com argamassa.
A regularização da superfície deverá ser feita a régua de alumínio e o acabamento com desempoladeira e
brocha, ou ainda alisada com espuma de borracha, devendo apresentar uma superfície completamente plana
e aprumada, não sendo tolerada qualquer ondulação ou falta de alinhamento.
As concordâncias entre as paredes, e entre estas e os tetos, apresentarão arestas vivas.
Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar a formação de trincas, provenientes da secagem rápida
do revestimento. É aconselhável proteger convenientemente o revestimento dos raios solares e conservá-lo
úmido, de modo que a secagem não se verifique antes de sete dias de aplicada à massa única.
A massa única será paga por metro quadrado de superfície revestida, não se descontando da mesma os vãos
2

de área inferior a 0,5m .
Pinturas
Todos os materiais para aplicação nas pinturas serão de primeira qualidade e deverão obedecer as normas
vigentes da ABNT.
Toda e qualquer superfície a ser pintada, deverá estar limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, seja
de óleos, graxas, poeiras, etc. A poeira deverá ser eliminada com escova e jato de ar, as manchas de óleo e
graxa, com solventes como aguarrás; outras contaminações, com detergentes e água em abundância, tendo
o cuidado de deixar secar bem, após a limpeza.
Em qualquer tipo de pintura deverá ser efetuado o cuidadoso preparo da superfície, a fim de que seja
garantida a eficiência e durabilidade do revestimento protetor.
Deverão ser tomadas medidas a fim de que não ocorra o levantamento de pó, durante os trabalhos, até que
as tintas estejam completamente secas. Somente quando perfeitamente enxutas, as superfícies poderão ser
pintadas.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca,
observando-se um intervalo de 24 horas, ou de acordo com as instruções do fabricante, exceto quando a
tinta for à base de PVA, que permite um intervalo mínimo de aproximadamente 3 horas.
Deverão ser evitados escorrimento ou salpicos de tintas nas superfícies não destinadas à pintura (vidros,
pisos, aparelhos, ferragens, etc.), e quando não puderem ser evitados devem ser removidos com tinta ainda
fresca, empregando-se removedores adequados.
Sempre que uma superfície tiver sido lixada, será cuidadosamente limpa, retirando-se todos os vestígios de
pó antes da aplicação da demão seguinte.
As superfícies pintadas deverão apresentar, depois de prontas, uniformidade quanto à textura, tonalidade e
brilho (fosco, semifosco e brilhante).
As tintas serão entregues na obra em suas embalagens originais de fábrica e intactas, devendo ser
observado o prazo de validade.
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Todas as diluições dos produtos deverão obedecer, rigorosamente, as recomendações dos fabricantes.
A FISCALIZAÇÃO indicará, quando não explícitados em projeto, os locais onde serão aplicados os
diversos tipos de pintura, assim como as suas cores.
Pintura a Cal
As caixas de proteção das descargas e ventosas e da tomada d’água dos lotes receberão pintura a cal apenas
na parte externa.
A caiação consiste na aplicação de uma mistura de cal e água (com ou sem corante) diretamente sobre o
revestimento.
Na caiação será empregada cal industrializada, especial para pintura, acondicionada em sacos de 20 kg.
Na tinta para caiação deverá ser adicionada cola derretida na proporção de 100 gramas para cada 4 litros de
tinta preparada.
Quando as superfícies forem excessivamente absorventes, é necessário adicionar óleo de linhaça, em
quantidade suficiente, para a primeira demão da caiação.
As superfícies serão previamente lixadas para remoção de grãos de areia soltos, sendo espanadas em
seguida.
A pintura a cal será sempre em três demãos, no mínimo, aplicadas alternadamente, em direções cruzadas. A
primeira demão será aplicada com adição de óleo de linhaça na proporção de 0,5% em volume.

4.6. Suportes, bases e ancoragens para a tubulação
Suportes
Todos os materiais necessários à execução dos suportes, bases e ancoragens, metálicos ou não, deverão ser
providenciados pela CONTRATADA e estarão indicados em projeto.
Quando os DESENHOS do PROJETO não apresentarem o detalhamento destes elementos, caberá a
CONTRATADA a incumbência de executá-lo com modelo e resistência adequada a operação e submetê-lo
à aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes da execução.
Os suportes, bases e ancoragens deverão ser instaladas nos pontos indicados nos DESENHOS do
PROJETO.
O suporte deverá ser executado sob medida, após o nivelamento da tubulação horizontal e prumo da
tubulação que deverá estar adequadamente calçada e ajustada.
Ancoragem
Serão executadas ancoragens em todas as curvas, derivações, registros, reduções e demais peças sujeitas a
deslocamentos oriundos de esforços transmitidos pela linha em carga máxima.
Salvo soluções específicas, a ancoragem será constituída por blocos confeccionados com concreto simples,
concreto ciclópico (30% de pedra de mão) ou concreto armado, dimensionados segundos as características
do solo a que se devem transmitir os esforços, e a grandeza desses.
Deverá sempre ser verificada a possibilidade de movimentação dos tubos vazios, sob a ação do empuxo do
lençol freático. Em caso positivo serão empregadas ancoragens adequadas, tanto provisórias como
definitivas. Estas últimas permanecendo após o reaterro das valas.
Os blocos de ancoragem deverão obedecer às dimensões, especificações e resistência apresentadas no
Projeto.
Página 32 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Todas as conexões com junta elástica como tês, curvas, reduções, etc., deverão ser ancoradas por um dos
dois processos a seguir:
a.

Com blocos de ancoragem nos casos em que forem indicados nos desenhos do Projeto;

b.

Contra as paredes das valas nos demais casos.

c.

Os tês de derivações para ventosas devem ser apoiados em base de concreto.

Quando as peças forem ancoradas diretamente nas paredes das valas deverão ser executadas fazendo-se um
enchimento na vala, junto à peça a ser ancorada, com solo cimento, até que a mesma fique totalmente
coberta.
Sempre que possível, as bolsas das peças ancoradas deverão ficar livres para garantir a flexibilidade das
juntas e a possibilidade de desmontagem.
Os concretos serão executados conforme subitem 4.4 Concreto.
Todas as dimensões das bases e blocos de ancoragens devem ser conferidas e ajustadas em campo.
Quando os desenhos de projeto não apresentarem o detalhamento destes elementos, caberá a
CONTRATADA a incumbência de executá-lo com modelo e resistência adequada à operação e submetê-lo
à aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes da sua execução.
As bases e blocos de ancoragens deverão ser instalados nos pontos indicados nos desenhos de projeto e em
caso de omissão deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO.
As ancoragens serão pagas por metro cúbico de concreto pronto, consoante o previsto em projeto, devendo
o seu preço unitário compreender todos os serviços e materiais necessários à sua execução.
4.7 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS
Todos os materiais adquiridos pela CONTRATADA deverão ser obrigatoriamente, novos, de primeira
qualidade e satisfazerem as condições estabelecidas no projeto, nas respectivas normas da ANBT e
especificações do fabricante.
O uso de quaisquer materiais somente se processará após vistoria e liberação por parte da
FISCALIZAÇÃO, a quem cabe rejeitar seu(s) emprego(s), quando em desacordo com as exigências destas
especificações. Os materiais rejeitados por quaisquer motivos deverão ser retirados da área da obra dentro
de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da impugnação.
Quando as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselháveis a substituição de alguns materiais
especificados, por outros similares, esta mudança somente se efetuará mediante autorização formal da
FISCALIZAÇÃO. Nestes casos, a CONTRATADA deverá retirar do canteiro das obras os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 horas a contar da determinação atinente ao
assunto.
Os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverão serem entregues em tempo
oportuno para atender a uma determinada etapa dos trabalhos, passando assim à responsabilidade desta,
devendo ser convenientemente estocados e guardados até a respectiva aplicação, quando serão
cuidadosamente manuseados, de maneira a evitar danos, quebras ou perdas.
Os materiais e equipamentos entreguem pela CONTRATADA serão de propriedade da PREFEITURA
MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - BA, razão pela qual somente esta poderá desde que não esteja na
iminência de serem utilizados, remanejá-los sob sua única e exclusiva responsabilidade, para outras frentes
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de serviços, não podendo neste caso, responsabilizar a CONTRATADA por atraso que por ventura venha a
ocorrer no cronograma de execução das obras.
As sobras e restos de materiais e equipamentos entreguem pela CONTRATADA, depois de
convenientemente limpos, selecionados e relacionados, serão devolvidos à PREFEITURA MUNICIPAL
DE DOM BASÍLIO - BA, depositados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO.
5.0 NORMAS VIGENTES
As Especificações Técnicas deste projeto estão de acordo com as Normas P-NB-115/1964, P-NB126/1964,
NBR-7367, NBR - 9814, e os padrões e exigências da EMBASA, para a execução Das implantações das
redes adutoras e rede de distribuição de água. Ressaltando que prevalece as normas da EMBASA,
CADERNO DE ENCARGOS DE 2014, sob as demais.

Milagres – BA, 24 de Outubro de 2019.

__________________________________________

ALLISON MORAES PRIMO
Engenheiro Civil CREA-BA - 51464537-7
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ANEXO V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Milagres-BA
C.N.P.J.:13.720.263/0001-17

MÊS/ANO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS

Setembro/2019
OBJETO:

CONTRATO N.º

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A
COMUNIDADE DE LAGOA FUNDA NO MUNICÍPIO DE MILAGRES NO ESTADO DA BAHIA

PRAZO:

3 MESES
ITEM
01
01.01

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

P.
UNITÁRIO

QUANTIDADE

P. TOTAL

CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRAS
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01.01.01

CANTEIRO DE OBRAS

01.01.01.01

10101

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

%

10.664,60

1,00

10.664,60

01.01.01.02

10104

%

5.332,30

1,00

5.332,30

01.01.01.03

30110

DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO EMBASA,
INCL.FORNEC.,TRANSP. E INST. (DP0301-04)
SUB-TOTAL ITEM 01
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA
LOCALIDADE DE LAGOA FUNDA
ADUTORAS DE AGUA TRATADA
ADUTORA DE AGUA TRATADA DN 85 CL 20 - TRECHO
1°: PONTO 348 AO 404
SERVICOS PRELIMINARES
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO
TERRENO C/TRATOR,INCL.RASPAGEM,JUNTAMENTO E
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES
TRANSITO E SEGURANCA
PLACA DE SINALIZACAO E
ADVERTENCIA,INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E
REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCACAO E
CADASTRO DE OBRAS
CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR
OU EMISSARIO

m²

336,41

20,00

6.728,20

02
02.01
02.01.01
02.01.01.01
02.01.01.01.01

20304

02.01.01.02
02.01.01.02.01

30101

02.01.01.03
02.01.01.03.01

40101

22.725,10

m²

0,81

10.116,00

8.193,96

m²

65,14

12,10

788,19

m

0,86

3.372,00

2.899,92
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02.01.01.03.02

310110

02.01.01.04
02.01.01.04.01

50101

02.01.01.04.02

50113

02.01.01.04.03

50137

02.01.01.04.04

50146

02.01.01.04.05

50401

02.01.01.05
02.01.01.05.01
02.01.01.06

60125

02.01.01.06.01

90128

LEVANT. CADASTRAL PLANIALT. DE EIXO DE ADUTORA,
LINHA DE REC., EMISS. E INTERCEP. C/ESTAQ. DE 20
EM 20M; SEC.TRANSV., IMPLANT. DE RN, DESENHOS E
PLANTAS NA ESCALA 1:2000, COM FAIXA DE 60
METROS
MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
ESCAV. MANUAL DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a
CAT.EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m
ESCAV. MANUAL DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 2a
CAT.EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a
CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 2a
CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE
FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES,
INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA
VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL
TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA
ESTRUTURA E FUNDACOES
BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES,
INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA

km

3.944,64

3,37

13.293,44

m³

41,60

45,52

1.893,72

m³

68,69

27,31

1.876,14

m³

6,30

609,99

3.842,97

m³

8,65

227,61

1.968,83

m³

14,92

841,59

12.556,54

m³

1,27

68,85

87,44

m³

1.205,70

2,00

2.411,40
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02.01.01.06.02

50510

02.01.01.07

02.01.01.07.01

100301

02.01.01.08
02.01.01.08.01

120307

02.01.01.08.02

120101

02.01.01.09
02.01.01.09.01

130101

02.01.01.09.02

130401

02.02

EXEC. DE BERCO OU ENVELOPAMENTO C/ CONCRETO
SIMPLES, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO,
m³
TRANSP. MANUAL., LANC. VERT., ADENS., CURA E
FORMA
CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
CAIXA DE PASSAGEM P/DESCARGA OU REGISTRO E/OU
VENTOSA/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO,
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,60
un
X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP100301/02
ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES,
PEC AS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS
ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG.PBA,PB
m
JE- AGUA - DN 75 mm
ASSENT. DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FoFo
DUCTIL E ACO CARBONO, PONTA E BOLSA, JUNTA
m
ELASTICA / JTI - DN 80 mm
TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES
CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIGIDO, DN ATE
m
350 mm
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E
CONEXOES DE PVC RIG./RPVC / PRFV C/DN ATE
mxkm
350mm (DISTANCIA ATE 30km)
SUB-TOTAL ITEM 04.01.01
SUB-TOTAL ITEM 04.01
REDES DE DISTRIBUIÇÃO

410,76

10,12

4.155,25

810,09

5,00

4.050,45

3,44

3.330,00

11.455,20

5,74

42,00

241,08

0,16

3.330,00

532,80

0,05

99.900,00

4.995,00
75.242,33
75.242,33
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02.02.01
02.02.01.01
02.02.01.01.01

20304

02.02.01.02
02.02.01.02.01

30101

02.02.01.03
02.02.01.03.01

40101

02.02.01.03.02

310110

02.02.01.04
02.02.01.04.01

50101

02.02.01.04.02

50113

02.02.01.04.03

50137

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 60 CL 12 - TRECHO 2°:
PONTO 377 A LAGOA DUAS IRMÃS
SERVICOS PRELIMINARES
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO
TERRENO C/TRATOR,INCL.RASPAGEM,JUNTAMENTO E
QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES
TRANSITO E SEGURANCA
PLACA DE SINALIZACAO E
ADVERTENCIA,INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E
REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301)
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCACAO E
CADASTRO DE OBRAS
CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR
OU EMISSARIO
LEVANT. CADASTRAL PLANIALT. DE EIXO DE ADUTORA,
LINHA DE REC., EMISS. E INTERCEP. C/ESTAQ. DE 20
EM 20M; SEC.TRANSV., IMPLANT. DE RN, DESENHOS E
PLANTAS NA ESCALA 1:2000, COM FAIXA DE 60
METROS
MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
ESCAV. MANUAL DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a
CAT.EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m
ESCAV. MANUAL DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 2a
CAT.EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m
ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a
CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m

m²

0,81

4.914,00

3.980,34

m²

65,14

12,10

788,19

m

0,86

1.638,00

1.408,68

km

3.944,64

1,64

6.469,21

m³

41,60

22,11

919,90

m³

68,69

13,27

911,37

m³

6,30

296,31

1.866,78

Página 39 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO

02.02.01.04.04

50146

02.02.01.04.05

50401

02.02.01.05
02.02.01.05.01
03.02.01.06

60125

02.02.01.06.01

50510

02.02.01.07

02.02.01.07.01

100301

02.02.01.08
02.02.01.08.01
02.02.01.09

120301

ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 2a
CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00
EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE
FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES,
INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA
VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE
MANUAL
TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA
ESTRUTURA E FUNDACOES
EXEC. DE BERCO OU ENVELOPAMENTO C/ CONCRETO
SIMPLES, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO,
TRANSP. MANUAL., LANC. VERT., ADENS., CURA E
FORMA
CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
CAIXA DE PASSAGEM P/DESCARGA OU REGISTRO E/OU
VENTOSA/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO,
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,60
X 0,60m, h<=1,30 m (CP TIPO I/CR TIPO I) DP100301/02
ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES,
PEC AS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS
ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG.PBA,PB
JE- AGUA - DN 50 mm
TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES

m³

8,65

110,57

956,39

m³

14,92

425,60

6.349,89

m³

1,27

16,66

21,16

m³

410,76

4,91

2.018,47

un

810,09

11,00

8.910,99

m

2,75

1.638,00

4.504,50
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CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIGIDO OU F°F°
m
0,16
1.638,00
DUCTIL, DN ATE 350 mm
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E
02.02.01.09.02
130401
CONEXOES DE PVC RIG./F°F° DUCTIL/RPVC / PRFV
mxkm
0,05
49.140,00
C/DN ATE 350mm (DISTANCIA ATE 30km)
02.02.02.10
LIGAÇÕES DOMICILIARES
EXECUCAO DE INTERLIGACAO DE REDE NOVA C/ REDE
EXISTENTE, EM PVC, INCL. ASSENT. DE CONEXOES,
02.02.02.10.01
200101
un
7,38
29,00
CORTE E BISELAMENTO DE TUBOS, S/ FORNEC. DO
MAT. HIDRAULICO, C/ DN VARIANDO DE 50 A 150 mm
EXECUCAO RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1A/2A/2D, EM
TERRENO NATURAL S/ASSENT.HIDROMETRO
02.02.02.10.02
209229
1,5e3m3/h x 1/2"ou3/4", ASSENT.DE CAVALETE
un
107,11
29,00
EXTERNO, S/FORNEC.DE
CX/MAT.HIDRAULICO/HIDROMETRO
FORNEC. E ASSENT. DE MURETA PRE-MOLDADA DE
02.02.02.10.03
200297
CONCRETO ARMADO C/CAIXA PLASTICA P/
un
101,60
29,00
HIDROMETRO EM CAVALETE
SUB-TOTAL ITEM 02.02.01
SUB-TOTAL ITEM 02.02
SUB-TOTAL ITEM 02
TOTAL GERAL SERVIÇOS
Tabela EMBASA Junho - 2017 - Encargos Sociais : Horista (142,85%) e Mensalista (106,80%) - SINTEPAV - BDI: Serviços (32,66%)
Materiais (18,81%).
02.02.01.09.01

130101

262,08
2.457,00

214,02

3.106,19

2.946,40
48.091,56
48.091,56
123.333,89
146.058,99
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ANEXO VI- MEMORIAL DE CÁLCULO

CRONOGRAMA FÍSICO
OBJETO:
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DE LAGOA FUNDA NO MUNICÍPIO DE
MILAGRES NO ESTADO DA BAHIA
LOCAL:
COMUNIDADE LAGOA FUNDA
Tabela EMBASA Junho - 2017 - Encargos Sociais : Horista (142,85%) e Mensalista (106,80%) - SINTEPAV - BDI: Serviços (32,66%) Materiais (18,81%).
MESES
ITEM
DESCRIÇÃO
1
2
3
75%
1.0

2.0

CANTEIRO DE OBRAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DA LOCALIDADE DE DUAS IRMÃS

25%

22.725,10
17.043,83
15%

55%

5.681,28
30%

18.500,08

67.833,64

37.000,17

123.333,89
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TOTAL MENSAL

146.058,99

TOTAL ACUMULADO
PERCENTUAL MENSAL
PERCENTUAL ACUMULADO

35.543,91

67.833,64

42.681,44

35.543,91
24,34%
24,34%

103.377,55
46,44%
70,78%

146.058,99
29,22%
100,00%

CRONOGRAMA DESEMBOLSO FINANCEIRO
OBJETO:
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DE LAGOA FUNDA NO MUNICÍPIO DE
MILAGRES NO ESTADO DA BAHIA
LOCAL:
COMUNIDADE LAGOA FUNDA
Tabela EMBASA Junho - 2017 - Encargos Sociais : Horista (142,85%) e
Mensalista (106,80%) - SINTEPAV - BDI: Serviços (32,66%) Materiais (18,81%).
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO
(R$)
1
2
3

1.0

CANTEIRO DE OBRAS

2.0

SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DA
LOCALIDADE DE
DUAS IRMÃS

TOTAL MENSAL

4

5

MESES
6

7

8

9

10

10,00%

10,00%

10,00%

6,00%

6,00%

10,00%

15,00%

10,00%

6,00%

17,00%

2.272,51
9,00%

2.272,51
9,00%

2.272,51
9,00%

1.363,51
6,00%

1.363,51
6,00%

2.272,51
9,00%

3.408,77
11,00%

2.272,51
19,00%

1.363,51
6,00%

3.863,27
16,00%

11.100,05 11.100,05 11.100,05

7.400,03

7.400,03 11.100,05 13.566,73 23.433,44

7.400,03

19.733,42

146.058,99 13.372,56 13.372,56 13.372,56

8.763,54

8.763,54 13.372,56 16.975,49

22.725,10

123.333,89

25.705,95

8.763,54

23.596,69
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TOTAL ACUMULADO
PERCENTUAL
MENSAL
PERCENTUAL
ACUMULADO

13.372,56 26.745,12 40.117,68 48.881,22 57.644,76 71.017,32 87.992,81 113.698,76 122.462,30 146.058,99
9,16%

9,16%

9,16%

6,00%

6,00%

9,16%

11,62%

17,60%

6,00%

16,16%

9,16%

18,31%

27,47%

33,47%

39,47%

48,62%

60,24%

77,84%

83,84%

100,00%

Página 44 de 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 044/2019

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 159/2019

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕS DO EDITAL
A Empresa: [Razão Social da Licitante], através da presente, declara para os devidos fins,
que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições
locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que
aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se
refere a Tomada de Preço nº 005/2019.
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.
Em

,
de

de 2019
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ANEXO XI
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MODELO DE 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 os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual
9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
(

) nem menor de 16 anos.

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Milagres, ___ de ____ de 2019.
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