
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

ANEXO I. PROJETO BÁSICO Nº 

REVISÃO R-01 

 

1 OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para 

Burissatuba, no Município de Camaçari 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A realização desta garantirá a funcionalidade 

Burissatuba, conduzindo com segurança as água

para melhorar o acesso a comunidade.

 

3 VIGÊNCIA 

 

A vigência do contrato será de 04 (quatro

 

4 PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

Prazo de execução previsto é de 03 (três)

 

5 VALOR GLOBAL ESTIMAD

 

O valor total estimado para a execução dos serviços é de 

nove mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e um

 

6 ESCOPO DAS ATIVIDADES

 

a) Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender às: 

 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
 Normas e cadernos de encargos operacionais da 

 Especificações deste Projeto Básico

 Ordem de serviço e seus anexos. 
b) Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as 
c) Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos desta licitação em 

atendimento às programações do planejamento operacional da 
d) Os técnicos da CONTRATANTE

qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso; 
e) A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com uma equipe de apoio no 

escritório central da CONTRATADA

  

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
 

ANEXO I. PROJETO BÁSICO Nº 5014/2019 

Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de terraplanagem e drenagem

no Município de Camaçari –BA. 

funcionalidade das intervenções de urbanização integrada na comunidade 

Burissatuba, conduzindo com segurança as águas pluviais incidentes na região e promovendo a terraplanagem 

para melhorar o acesso a comunidade. 

quatro)meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço.

03 (três) meses. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO 

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 1.779.973,61 (um milhão, 

nove mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e umcentavos). 

S 

Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender às:  

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  
Normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE;  

Projeto Básico; 

Ordem de serviço e seus anexos.  
sência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis;

Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos desta licitação em 
atendimento às programações do planejamento operacional da CONTRATANTE

CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos trabalhos em 
qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso;  
A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com uma equipe de apoio no 

CONTRATADA;  
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e drenagem na comunidade 

das intervenções de urbanização integrada na comunidade 

pluviais incidentes na região e promovendo a terraplanagem 

emissão da ordem de serviço. 

um milhão, setecentos e setenta e 

normas internacionais cabíveis; 
Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos desta licitação em 

CONTRATANTE;  
, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos trabalhos em 

A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com uma equipe de apoio no 
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7 DETALHAMENTO DO SERV

As obras previstas neste Projeto Básico serão licitadas 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

1 Execução das obras de 

terraplanagem e 

drenagem na 

comunidade 

Burissatuba 

 
8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 

As presentes especificações, destinam

peculiaridades para as Obras e Serviços, que com os demais documentos do Projeto Básico,integram o Edital de 

Licitação das Obras. 

 

Fazem parte destas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços, asnormas 

aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos de ensaios referentes a mão

Deverão ser obedecidas às exigências do Código de Obras do Município, emtudo aquilo que diz respeito aos 

serviços especificados. 

 

Em quaisquer circunstâncias no que tange a Lei Federal nº 8.666/93, estas Especificaçõesprevalecerão 

sobrefolhetos e diagramas, exclusive quando de outra forma indicar o Edital doqual fazem parte integrante, 

independentemente de sua transcrição.Eventuais discordâncias ou emissões e fat

caracterizadamente não incluídos oumencionados no Edital, serão resolvidos e esclarecidos pela 

FISCALIZAÇÃO das obras. 

 

O critério de medição para pagamento de todo e qualquer serviço corresponde ao seu valorunitário multiplicado 

pela quantidade de serviços efetivamente executados, referida a unidade (m,m2, m3, kg, um, etc.) contida na 

Planilha de Preços. Desse modo, os preços unitários deverãoconter todos os componentes integrantes de cada 

serviço, considerando-se as medidas decomprimento, 

encargos sociais,acessórios, custeio de ferramentas, transportes e outros custos necessários à formação do 

preçode uma unidade do serviço pronto, constante da Planilha apresentada pela proponente.

 

As demais especificações não constantes neste anexo podem ser consultadas nos cadernos deespecificações 

SINAPI,DNITe ORSE. 
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DETALHAMENTO DO SERVIÇO 

As obras previstas neste Projeto Básico serão licitadas em lote único, conforme especificação a seguir.

QTD U.F. PER UNID. 
PER 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)

Execução das obras de 

1 UN - - 1.779.973,61

VALOR GLOBAL (R$)

CAS 

As presentes especificações, destinam-se a definir os materiais, serviços, métodos 

peculiaridades para as Obras e Serviços, que com os demais documentos do Projeto Básico,integram o Edital de 

Fazem parte destas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços, asnormas 

s ou recomendadas, as especificações ou métodos de ensaios referentes a mão

Deverão ser obedecidas às exigências do Código de Obras do Município, emtudo aquilo que diz respeito aos 

que tange a Lei Federal nº 8.666/93, estas Especificaçõesprevalecerão 

sobrefolhetos e diagramas, exclusive quando de outra forma indicar o Edital doqual fazem parte integrante, 

independentemente de sua transcrição.Eventuais discordâncias ou emissões e fat

caracterizadamente não incluídos oumencionados no Edital, serão resolvidos e esclarecidos pela 

O critério de medição para pagamento de todo e qualquer serviço corresponde ao seu valorunitário multiplicado 

idade de serviços efetivamente executados, referida a unidade (m,m2, m3, kg, um, etc.) contida na 

Planilha de Preços. Desse modo, os preços unitários deverãoconter todos os componentes integrantes de cada 

se as medidas decomprimento, superfície, volume, peso, etc., acrescidos de mão

encargos sociais,acessórios, custeio de ferramentas, transportes e outros custos necessários à formação do 

preçode uma unidade do serviço pronto, constante da Planilha apresentada pela proponente.

As demais especificações não constantes neste anexo podem ser consultadas nos cadernos deespecificações 
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, conforme especificação a seguir. 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

1.779.973,61 1.779.973,61 

VALOR GLOBAL (R$) 1.779.973,61 

se a definir os materiais, serviços, métodos executivos esuas 

peculiaridades para as Obras e Serviços, que com os demais documentos do Projeto Básico,integram o Edital de 

Fazem parte destas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços, asnormas 

s ou recomendadas, as especificações ou métodos de ensaios referentes a mão-de-obra e serviços. 

Deverão ser obedecidas às exigências do Código de Obras do Município, emtudo aquilo que diz respeito aos 

que tange a Lei Federal nº 8.666/93, estas Especificaçõesprevalecerão 

sobrefolhetos e diagramas, exclusive quando de outra forma indicar o Edital doqual fazem parte integrante, 

independentemente de sua transcrição.Eventuais discordâncias ou emissões e fatos novos, estes 

caracterizadamente não incluídos oumencionados no Edital, serão resolvidos e esclarecidos pela 

O critério de medição para pagamento de todo e qualquer serviço corresponde ao seu valorunitário multiplicado 

idade de serviços efetivamente executados, referida a unidade (m,m2, m3, kg, um, etc.) contida na 

Planilha de Preços. Desse modo, os preços unitários deverãoconter todos os componentes integrantes de cada 

superfície, volume, peso, etc., acrescidos de mão-de-obra, 

encargos sociais,acessórios, custeio de ferramentas, transportes e outros custos necessários à formação do 

preçode uma unidade do serviço pronto, constante da Planilha apresentada pela proponente. 

As demais especificações não constantes neste anexo podem ser consultadas nos cadernos deespecificações 



 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

ANEXO I. PROJETO BÁSICO Nº 

REVISÃO R-01 

 

8.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOB

 

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização dos e

necessários, logo após a assinatura do Contrato, correspondente Nota de Empenho (NE) e o 

recebimento da Ordem de Serviço, de modo a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do 

prazo contratual. 

 

Ao final da obra a CONTRATADA deverá r

as edificações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros 

materiais similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua 

orientação. Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas.

 

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

 

-Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da 

CONTRATADA ou sublocados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada.

 

-Despesas relativas ao transporte de todo o pessoal contratado para construção pela CONTRATADA 

até o canteiro de obra e sua posterior retirada.

 

8.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos 

incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. 

É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo. 

 

Além da gerência técnica e administrativa da obra, inclui

responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços. 

 

A mão de obra ordinária, associada a execução direta dos serviços, encontra

composições de custos unitários dos serviços. 

 

Além dos custos referentes à mão de obra, a administração local deve ainda prever uma série de 

despesas que ocorrem no andamento das obras e que são suportados diretamente pelo executor, tais 

como:  

 

1) Materiais de consumo e de expediente: 
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MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização dos e

necessários, logo após a assinatura do Contrato, correspondente Nota de Empenho (NE) e o 

recebimento da Ordem de Serviço, de modo a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do 

Ao final da obra a CONTRATADA deverá remover todos os equipamentos, as instalações do canteiro, 

as edificações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros 

materiais similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua 

o. Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas. 

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da 

CONTRATADA ou sublocados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada.

Despesas relativas ao transporte de todo o pessoal contratado para construção pela CONTRATADA 

até o canteiro de obra e sua posterior retirada. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

nistração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos 

incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. 

É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo.  

gerência técnica e administrativa da obra, inclui-se na administração local as equipes 

responsáveis pelo controle de produção das frentes de serviços.  

A mão de obra ordinária, associada a execução direta dos serviços, encontra

s de custos unitários dos serviços.  

Além dos custos referentes à mão de obra, a administração local deve ainda prever uma série de 

despesas que ocorrem no andamento das obras e que são suportados diretamente pelo executor, tais 

nsumo e de expediente:  
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EQUIPAMENTO 

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização dos equipamentos 

necessários, logo após a assinatura do Contrato, correspondente Nota de Empenho (NE) e o 

recebimento da Ordem de Serviço, de modo a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do 

emover todos os equipamentos, as instalações do canteiro, 

as edificações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros 

materiais similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua 

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes: 

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da 

CONTRATADA ou sublocados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada. 

Despesas relativas ao transporte de todo o pessoal contratado para construção pela CONTRATADA 

nistração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos 

incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. 

se na administração local as equipes 

A mão de obra ordinária, associada a execução direta dos serviços, encontra-se incluída nas 

Além dos custos referentes à mão de obra, a administração local deve ainda prever uma série de 

despesas que ocorrem no andamento das obras e que são suportados diretamente pelo executor, tais 
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a) Cópias xerográficas e heliográficas; 

b) Fotografias;  

c) Materiais de escritório.  

 

2) Operação de veículos para transporte de pessoal; 

 

3) Custos das concessionárias:  

a) Água;  

b) Esgoto;  

c) Luz e energia;  

d) Comunicações (correios, telefonia e internet) 

 

4) Aluguéis;  

 

5) Outras despesas similares vinculadas às obras.

 

Tais despesas foram incluídas na composição da Administração Local no item DESPESAS 

DIVERSAS. 

 

O critério de medição para a administração l

financeira da obra, evitando-se assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de 

atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal e nos arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993. 

 

Administração Local (AL) – será pago conforme o percentual de serviços executados no período, 

conforme a fórmula abaixo, limitando

 

%𝐴𝐿 =
ValorContrato

 

9 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Ver Anexos. 

 

10 PLANILHA ORÇAMENTÁRI

 

Ver Anexos. 
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a) Cópias xerográficas e heliográficas;  

 

2) Operação de veículos para transporte de pessoal;  

d) Comunicações (correios, telefonia e internet)  

) Outras despesas similares vinculadas às obras. 

Tais despesas foram incluídas na composição da Administração Local no item DESPESAS 

O critério de medição para a administração local será o de pagamentos proporcionais à execução 

se assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de 

atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, 

o XXI, da Constituição Federal e nos arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993. 

será pago conforme o percentual de serviços executados no período, 

conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item: 

ValorMedição (SemAL) ValorContrato

ValorContrato +  AditivoFinanceiro (SemAL

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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Tais despesas foram incluídas na composição da Administração Local no item DESPESAS 

ocal será o de pagamentos proporcionais à execução 

se assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de 

atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, 

o XXI, da Constituição Federal e nos arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993.  

será pago conforme o percentual de serviços executados no período, 

item:  

SemAL)
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11 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 

Ver Anexos. 

 

12 COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

O cálculo do BDI seguiu as orientações do documento do TCU (Orientações para Elaboração de Planilhas 
Orçamentárias de Obras Públicas), publicado no ano de 2014, conforme explicitado a seguir.
 

BDI (%) = 

 

 

 
Em que: 

 

 AC é a taxa de rateio da administração central;
 S é uma taxa representativa de seguros;
 R corresponde aos riscos e imprevistos;
 G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
 DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
 L corresponde à remuneração bruta do construtor; e
 I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

 

Na tabela a seguir é apresentada a composição do BDI.
 
COMPOSIÇÃO BDI 

1- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)

2- SEGURO (S) + GARANTIA (G) 

3- RISCO (R)  

4- DESPESA FINANCEIRA (DF) 

5- TRIBUTOS (I) 

6- LUCRO 

¹Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) adotado em
 

O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI

considera as margens de alíquota previstas no Código Tributário Municipal, consideradas as possíveis deduções. 

Deste modo, em conformidade ao Acórdão 2.622/2013 
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FINANCEIRO 

orientações do documento do TCU (Orientações para Elaboração de Planilhas 
Orçamentárias de Obras Públicas), publicado no ano de 2014, conforme explicitado a seguir.

(1+ (AC + S + R + G)) * (1 + DF) * (1 + L) 

- 1

(1 - I) 

é a taxa de rateio da administração central; 
S é uma taxa representativa de seguros; 
R corresponde aos riscos e imprevistos; 
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; 
DF é a taxa representativa das despesas financeiras; 

nde à remuneração bruta do construtor; e 
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

tabela a seguir é apresentada a composição do BDI. 

(AC) 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

CPRB¹ 0,00% 

ISS 3,00% 

BDI 

¹Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) adotado em função da desoneração dos encargos sociais.

O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI, exposto acima, é meramente exemplificativo e 

considera as margens de alíquota previstas no Código Tributário Municipal, consideradas as possíveis deduções. 

Deste modo, em conformidade ao Acórdão 2.622/2013 – Plenário, a licitante deve indicar, no seu BDI, 
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orientações do documento do TCU (Orientações para Elaboração de Planilhas 
Orçamentárias de Obras Públicas), publicado no ano de 2014, conforme explicitado a seguir. 

1 * 100 

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS). 

4,01% 

0,40% 

0,56% 

1,11% 

6,65% 

7,30% 

22,00% 

função da desoneração dos encargos sociais. 

acima, é meramente exemplificativo e 

considera as margens de alíquota previstas no Código Tributário Municipal, consideradas as possíveis deduções. 

Plenário, a licitante deve indicar, no seu BDI, 
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percentual de custo com ISS observando a alíquota que lhe é pertinente e a sua base de cálculo efetiva, 

embasada na legislação municipal aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, considerando 

inclusive sua opção quanto a deduções ou não de materiai

contrato, sob pena de imposição de sanções previstas no instrumento contratual.

 

Para os itens: administração central, seguro, garantia, risco, despesa financeira e lucro, foram considerados os 

valores médios de referência do ACÓRDÃO Nº 2622/2013 

Ferrovias. 

 
13 CONDIÇÕES DE PAGAMEN

 

As medições serão realizadas mensalmente, fundamentadas nos custos unitários constantes na planilha 

orçamentária.O pagamento devido à contratada será efetuado, pelo município, no 

dias,contados a partir da datade recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedita na forma da legislação em vigor, 

devidamenteatestada pelo gestor do contrato, relativa aos serviços ef

 

A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização da

e apresentada com a aprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas ePrevidenciárias

 

O boletim de medição mensal deverá vir acompanhado do:

 

 RDO (Relatório Diário de Obra)
 Planilha Orçamentária Sintética 

 Curva ABC do Boletim de Medição

 Relatório fotográfico dos serviços executados

 Memória de cálculo de quantidades

 Justificativa técnica em caso de necessidade de alterações no projeto aprovadas pela
CONRATANTE. 

14 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

Projeto/Atividade:3023 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS

Elemento de despesa:44905100 

Fonte: 4190000 

 

15 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem-se em obrigações da CONTRATADA

 

a) O cumprimento de todas as disposições integrantes deste 
legislações aplicáveis ao objeto contratado, observados os aspectos da boa
pelo objeto contratado. 
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ual de custo com ISS observando a alíquota que lhe é pertinente e a sua base de cálculo efetiva, 

embasada na legislação municipal aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, considerando 

inclusive sua opção quanto a deduções ou não de materiais, vedada a alteração de critério durante a execução do 

contrato, sob pena de imposição de sanções previstas no instrumento contratual. 

Para os itens: administração central, seguro, garantia, risco, despesa financeira e lucro, foram considerados os 

s médios de referência do ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU. Tipo de obra: Construção de Rodovias e 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

As medições serão realizadas mensalmente, fundamentadas nos custos unitários constantes na planilha 

vido à contratada será efetuado, pelo município, no 

contados a partir da datade recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedita na forma da legislação em vigor, 

devidamenteatestada pelo gestor do contrato, relativa aos serviços efetivamente executados. 

A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização da

e apresentada com a aprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas ePrevidenciárias

deverá vir acompanhado do: 

RDO (Relatório Diário de Obra) 
Planilha Orçamentária Sintética com o somatório dos quantitativos medidos

Curva ABC do Boletim de Medição 

Relatório fotográfico dos serviços executados; 

Memória de cálculo de quantidades; 

ativa técnica em caso de necessidade de alterações no projeto aprovadas pela

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS

CONTRATADA 

CONTRATADA: 

cumprimento de todas as disposições integrantes deste Projeto Básico, bem como o atendimento às 
legislações aplicáveis ao objeto contratado, observados os aspectos da boa-
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ual de custo com ISS observando a alíquota que lhe é pertinente e a sua base de cálculo efetiva, 

embasada na legislação municipal aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, considerando 

s, vedada a alteração de critério durante a execução do 

Para os itens: administração central, seguro, garantia, risco, despesa financeira e lucro, foram considerados os 

Tipo de obra: Construção de Rodovias e 

As medições serão realizadas mensalmente, fundamentadas nos custos unitários constantes na planilha 

vido à contratada será efetuado, pelo município, no prazo de até 30 (trinta) 

contados a partir da datade recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedita na forma da legislação em vigor, 

etivamente executados.  

A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização daCONTRATANTE, 

e apresentada com a aprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas ePrevidenciárias. 

com o somatório dos quantitativos medidos; 

ativa técnica em caso de necessidade de alterações no projeto aprovadas pela 

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS 

, bem como o atendimento às 
-fé e tecnicidade requeridos 
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b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos 

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

d) Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estarem 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assu
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

e) Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, com zelo, diligência, bem como, com rigorosa 
observância aos projetos e especi

f) Responsabilizar-se por toda mão
alimentação e transporte dos mesmos. 

g) Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os 
impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de 
assinatura do presente instrumento, sob a realização dos 
ligados à execução do contrato, como também, manter

h) Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados ao fornecimento dos 
produtos, tais como transporte de qualquer natureza, mobilização, desmobilização, montagem e 
desmontagem, inclusive reposição dos produtos sobressalentes necessárias, combustíveis, lubrificantes, 
seguros e outros, será também de sua responsabilidade os encargos refere
elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário dos referidos módulos. 

i) A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados ao 
patrimônio da Prefeitura Municipal. 

j) A CONTRATADA deverá de
junto à Secretaria de Infraestrutura, durante o período de execução dos serviços, para exercer a 
supervisão e controle quanto ao cumprimento dos mesmos. 

k) A contratada deverá responder po
previdenciária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente 
com o serviço contratado, inclusive no tocante aos seus empregados e prepost

 

16 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

Constituem-se em obrigações da CONTRATANTE

 

a) O cumprimento de todas as disposições integrantes deste Termo de Referência, bem como o 
atendimento às legislações aplicáveis ao objeto contratado, observados os aspectos da 
tecnicidade requeridos pelo objeto contratado.

b) Emissão, pelo Secretário de Infraestrutura, da Ordem de Serviço que estabelecerá expressamente a 
relação de serviços autorizados e prazos para execução;

c) Emissão, pelo coordenador do Contrato, designad
Serviços Parciais, instruindo a execução progressiva dos trabalhos, sendo estas ordens apensadas ao 
processo juntamente com o Boletim de Medição, a Memória de Cálculo dos quantitativos e o Relatório 
Fotográfico do estado do local antes e depois da realização dos serviços;

d) Indicação de representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem 
como para atestar o recebimento dos serviços;
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Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos de proteção individuais. 
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estarem 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, com zelo, diligência, bem como, com rigorosa 
observância aos projetos e especificações fornecidas.  

se por toda mão-de-obra necessária à realização do objeto contratado, bem como 
alimentação e transporte dos mesmos.  
Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os 
impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de 
assinatura do presente instrumento, sob a realização dos serviços ora contratados, ou gerados por fatos 
ligados à execução do contrato, como também, manter-se inteiramente quite com os órgãos públicos. 
Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados ao fornecimento dos 

is como transporte de qualquer natureza, mobilização, desmobilização, montagem e 
desmontagem, inclusive reposição dos produtos sobressalentes necessárias, combustíveis, lubrificantes, 
seguros e outros, será também de sua responsabilidade os encargos refere
elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário dos referidos módulos. 
A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados ao 
patrimônio da Prefeitura Municipal.  
A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto para representá
junto à Secretaria de Infraestrutura, durante o período de execução dos serviços, para exercer a 
supervisão e controle quanto ao cumprimento dos mesmos.  
A contratada deverá responder por todo ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 
previdenciária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente 
com o serviço contratado, inclusive no tocante aos seus empregados e prepost

CONTRATANTE 

CONTRATANTE: 

O cumprimento de todas as disposições integrantes deste Termo de Referência, bem como o 
atendimento às legislações aplicáveis ao objeto contratado, observados os aspectos da 
tecnicidade requeridos pelo objeto contratado. 

de Infraestrutura, da Ordem de Serviço que estabelecerá expressamente a 
relação de serviços autorizados e prazos para execução; 
Emissão, pelo coordenador do Contrato, designado pelo Secretário de Infraestrutura, das Ordens de 
Serviços Parciais, instruindo a execução progressiva dos trabalhos, sendo estas ordens apensadas ao 
processo juntamente com o Boletim de Medição, a Memória de Cálculo dos quantitativos e o Relatório 

áfico do estado do local antes e depois da realização dos serviços; 
Indicação de representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem 
como para atestar o recebimento dos serviços; 
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Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 
individuais.  
as obrigações por ele mantidas, 

Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estarem 
midas na presente licitação, em especial, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.  
Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, com zelo, diligência, bem como, com rigorosa 

obra necessária à realização do objeto contratado, bem como 

Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os 
impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de 

serviços ora contratados, ou gerados por fatos 
se inteiramente quite com os órgãos públicos.  

Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados ao fornecimento dos 
is como transporte de qualquer natureza, mobilização, desmobilização, montagem e 

desmontagem, inclusive reposição dos produtos sobressalentes necessárias, combustíveis, lubrificantes, 
seguros e outros, será também de sua responsabilidade os encargos referentes à alimentação da rede 
elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário dos referidos módulos.  
A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados ao 

signar formalmente um preposto para representá-la administrativamente 
junto à Secretaria de Infraestrutura, durante o período de execução dos serviços, para exercer a 

r todo ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 
previdenciária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente 
com o serviço contratado, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos. 

O cumprimento de todas as disposições integrantes deste Termo de Referência, bem como o 
atendimento às legislações aplicáveis ao objeto contratado, observados os aspectos da boa-fé e 

de Infraestrutura, da Ordem de Serviço que estabelecerá expressamente a 

de Infraestrutura, das Ordens de 
Serviços Parciais, instruindo a execução progressiva dos trabalhos, sendo estas ordens apensadas ao 
processo juntamente com o Boletim de Medição, a Memória de Cálculo dos quantitativos e o Relatório 

Indicação de representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem 
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e) Rejeitar, em todo ou em parte, os serviço
CONTRATADA; e 

f) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas 
providências a CONTRATADA

 
17 EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO 

 

Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena valid

compatível com o objeto desta licitação.

 

Apresentação de atestado de capacidade:

 

Comprovação de capacidade técnico

por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

objeto da licitação. 

 

Comprovação da capacidade técnico

indicado(s) para atuar como responsável(

privado, referente a execução de obras de características semelhantes com o objeto da licitação,

registrado na entidade profissional competente, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico 

CAT. 

 

O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, 

CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como 

conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação.

 

É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma licitante, fato este que inabilitará tod

as envolvidas. 

 

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 01 (um) 

engenheiro civil, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como responsável 

técnico, numa das formas a seguir: 

 

 Carteiradetrabalho/CTPS,nocasodefuncionáriodoquadropermanente;

 Contratosocial,estatutosocialouatoconstitutivo,nocasodesócio;
 Contratodeprestaçãodeserviço,comdatadeassinaturaanterioràdatadeaberturadaspropostas, 

devidamente registrado em cartório
 Termo de Compromisso assinado pelo(s) profissional(ais), com firma reconhecida das partes, 

comprometendo-se a compor o quadro técnico da empresa, no caso da licitante vir a ser a vencedora.
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Rejeitar, em todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 

Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas 
CONTRATADA. 

PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

ção da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da Licitante, que comprove 

atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto social 

compatível com o objeto desta licitação. 

Apresentação de atestado de capacidade: 

Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido 

direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) 

indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

referente a execução de obras de características semelhantes com o objeto da licitação,

registrado na entidade profissional competente, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico 

O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, 

fone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como 

conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação. 

É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma licitante, fato este que inabilitará tod

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 01 (um) 

, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como responsável 

Carteiradetrabalho/CTPS,nocasodefuncionáriodoquadropermanente; 

Contratosocial,estatutosocialouatoconstitutivo,nocasodesócio; 
Contratodeprestaçãodeserviço,comdatadeassinaturaanterioràdatadeaberturadaspropostas, 
devidamente registrado em cartório. 
Termo de Compromisso assinado pelo(s) profissional(ais), com firma reconhecida das partes, 

se a compor o quadro técnico da empresa, no caso da licitante vir a ser a vencedora.
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s executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 

Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas 

ção da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CAU, da região da sede da Licitante, que comprove 

ade e com indicação do objeto social 

: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido 

direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 

pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) 

is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

referente a execução de obras de características semelhantes com o objeto da licitação, devidamente 

registrado na entidade profissional competente, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico – 

O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, 

fone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como 

É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma licitante, fato este que inabilitará todas 

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 01 (um) 

, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como responsável 

Contratodeprestaçãodeserviço,comdatadeassinaturaanterioràdatadeaberturadaspropostas, 

Termo de Compromisso assinado pelo(s) profissional(ais), com firma reconhecida das partes, 
se a compor o quadro técnico da empresa, no caso da licitante vir a ser a vencedora. 
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Além de cumprir uma das opções acima, a empresa deverá apresenta

assinado pelo(s) profissional(ais), com firma reconhecida das partes, com data anterior a abertura dos envelopes 

da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço, objeto da licitação, no caso da 

licitante vir a ser a vencedora. 

 

Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe técnica, 

instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos 

serviços. A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, acompanhada de 

declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital.

 

Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da ind

cumprimento das exigências deste subitem, providenciará a contratação de profissionais em quantidade 

suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da 

execução do serviço no prazo estabelecido pela contratante.

 

Declaração em papel timbrado da empresa, assinado por seu responsável técnico, declarando que conhece a área 

de intervenção prevista. Ou, Comprovação emitida pela Prefeitura Municipal de Camaçari, da reali

visita técnica prévia à data da apresentação da Proposta.

 

A visita técnica poderá ser feita em até 03 (três) dias úteis, antes da licitação e deverá ser agendada com 

antecedência na Diretoria de Projetos Estruturantes da Secretaria da Infraestrut

 

Para realizar a vistoria, o representante da empresa interessada em participar da licitação, deverá apresentar 

documento comprovando estar credenciado pela empresa interessada. Não será admitid

representante para mais de uma emp

 

A licitante deverá apresentar declaração formal, firmada por seu representante legal, que os materiais a serem 

empregados nos itens da planilha orçamentária de origem de extração mineral serão adquiridos junto a jazidas 

ou usinas que possuam licença ambiental, emitida pelo órgão competente.

 

A comprovação de aptidão exigida será feita por atestado(s) fornecido(s).

 

18 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 

A CONTRATANTE deverá indicar representante da Administração para 

contrato, bem como para atestar o recebimento dos serviços, conforme detalhamento apresentado neste 

Básico. 

 

19 REGÊNCIA LEGAL 
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Além de cumprir uma das opções acima, a empresa deverá apresentar também o Termo de Compromisso 

assinado pelo(s) profissional(ais), com firma reconhecida das partes, com data anterior a abertura dos envelopes 

da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço, objeto da licitação, no caso da 

Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe técnica, 

instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos 

os. A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, acompanhada de 

declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital.

Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais apresentados para 

cumprimento das exigências deste subitem, providenciará a contratação de profissionais em quantidade 

suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da 

o serviço no prazo estabelecido pela contratante. 

Declaração em papel timbrado da empresa, assinado por seu responsável técnico, declarando que conhece a área 

Comprovação emitida pela Prefeitura Municipal de Camaçari, da reali

visita técnica prévia à data da apresentação da Proposta. 

erá ser feita em até 03 (três) dias úteis, antes da licitação e deverá ser agendada com 

antecedência na Diretoria de Projetos Estruturantes da Secretaria da Infraestrutura de Camaçari.

Para realizar a vistoria, o representante da empresa interessada em participar da licitação, deverá apresentar 

documento comprovando estar credenciado pela empresa interessada. Não será admitid

representante para mais de uma empresa. 

A licitante deverá apresentar declaração formal, firmada por seu representante legal, que os materiais a serem 

empregados nos itens da planilha orçamentária de origem de extração mineral serão adquiridos junto a jazidas 

ambiental, emitida pelo órgão competente. 

A comprovação de aptidão exigida será feita por atestado(s) fornecido(s). 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

deverá indicar representante da Administração para gerenciar

contrato, bem como para atestar o recebimento dos serviços, conforme detalhamento apresentado neste 
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r também o Termo de Compromisso 

assinado pelo(s) profissional(ais), com firma reconhecida das partes, com data anterior a abertura dos envelopes 

da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço, objeto da licitação, no caso da 

Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe técnica, 

instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos 

os. A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, acompanhada de 

declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital. 

icação dos profissionais apresentados para 

cumprimento das exigências deste subitem, providenciará a contratação de profissionais em quantidade 

suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da 

Declaração em papel timbrado da empresa, assinado por seu responsável técnico, declarando que conhece a área 

Comprovação emitida pela Prefeitura Municipal de Camaçari, da realização da 

erá ser feita em até 03 (três) dias úteis, antes da licitação e deverá ser agendada com 

ura de Camaçari. 

Para realizar a vistoria, o representante da empresa interessada em participar da licitação, deverá apresentar 

documento comprovando estar credenciado pela empresa interessada. Não será admitido um mesmo 

A licitante deverá apresentar declaração formal, firmada por seu representante legal, que os materiais a serem 

empregados nos itens da planilha orçamentária de origem de extração mineral serão adquiridos junto a jazidas 

gerenciar e fiscalizar a execução do 

contrato, bem como para atestar o recebimento dos serviços, conforme detalhamento apresentado neste Projeto 
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