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PROJETO BÁSICO 4713/2019
1. OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE
EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA RUA ABARÉ NO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA.
2. JUSTIFICATIVA
As ações programáticas visando à requalificação da Praça da Rua Abaré irão
contribuir fundamentalmente para afirmação da população de Camaçari com o
resgate da autoestima, da qualidade de vida de seus habitantes, ofertando um
espaço público para o exercício de grande número de atividades para o lazer e do
bem-estar da população.
3. DEFINIÇÕES
a) Resíduos de Construção Civil - os materiais residuais oriundos de
construções, reformas, reparos, restaurações e demolições de obras de
construção civil, bem como os resultantes da preparação e escavação de
terrenos, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solo, rocha,
madeira, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros,
plásticos, tubulações, fiação elétrica, metais, todos comumente denominados
de entulho de obras.
b) Disposição final ambientalmente adequada - distribuição ordenada de rejeitos
em aterros observando normas operacionais específica de modo a evitar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos
adversos.
c) Rejeito - resíduos que, depois de esgotadas as possibilidades de tratamento e
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente
viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final
ambientalmente adequada.
d) Reutilização - o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação
do mesmo.
4. VIGÊNCIA
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O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses, contados a partir da
ordem de serviço.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução do contrato será de 3 (três) meses, contados a partir da
ordem de serviço – OS, e em conformidade com o Projeto Básico.
6. ESCOPO DAS ATIVIDADES
Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender as:
a) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
b) Especificações do Edital;
c) Ordem de Serviço e seus Anexos.
Na ausência de Normas Brasileiras deverão ser usadas as Normas
Internacionais cabíveis.
Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços
específicos deste contrato em atendimento às programações do Planejamento
Operacional da CONTRATANTE.
Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter
livre acesso aos trabalhos em qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso.
Os prazos de entrega de cada etapa são definidos em dias corridos, contados
a partir da entrega de cada Ordem de Serviço.
A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com
uma equipe de apoio no escritório central da empresa. Esta equipe deverá dispor de
técnicos com larga experiência em serviços similares para dar suporte aos técnicos
alocados no escritório de campo (local da obra).
7. APRESENTAÇÃO DA OBRA
Execução da Obra de Requalificação da Praça da Rua Abaré, localizada no
bairro da Gleba “C” em Camaçari, Estado da Bahia.
A Praça em questão é pré-existente e se encontra hoje bastante deteriorada.
O projeto de Requalificação prevê a demolição de boa parte da estrutura e
equipamentos existentes e substituição por novos.
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O projeto foi baseado em estudos desenvolvidos para promover a melhoria
das condições de utilização do espaço urbano com o objetivo de atender ao bemestar e proporcionar qualidade de vida à população, o projeto fora apresentado e
discutido com a comunidade local, tendo sido aprovado pela mesma, cumprindo
assim atribuição e função da administração pública.
A praça será composta por:


Parque Infantil



Quadra de Futevôlei



Grandes espaços de Convivência com bancos, luminárias e lixeiras



Canteiros verdes e jardineiras

Dos quais:


Área permeável: 1.100,00 m²



Área Pavimentada: 1.610,40 m²



Área total: 2.710,40 m²

OBSERVAÇÕES:


O local conta com grande quantidade de árvores, o projeto prevê a
retirada de algumas delas.



O passeio principal localizado as margens da rua abaré será mantido
juntamente com sua faixa verde. Já o passeio que margeia a rua local
será completamente demolido para a construção de um novo passeio
seguindo o projeto.
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7.1. LOCALIZAÇÃO

Imagem 01 – Ortofoto do local gerada através do software Google Earth. Acesso em: 03/06/2019

Imagem 02 – Fotografia do atual estado da Praça, acervo pessoal. Data: 03/06/2019
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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
As especificações presentes no ANEXO 02, destinam-se a definir os
materiais, serviços, métodos executivos e suas 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, as normas aprovadas 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, em tudo aquilo que diz
respeito aos serviços especificados.
Em quaisquer circunstâncias no que tange a Lei Federal nº 8.666/93, estas
Especificações prevalecerão sobre, folhetos e diagramas, exclusive quando de outra
forma indicar o Edital do qual fazem parte integrante, independentemente de sua
transcrição.
Eventuais

discordâncias

ou

emissões

e

fatos

novos,

estes

caracterizadamente não incluídos ou mencionados no Edital, serão resolvidos e
esclarecidos pela FISCALIZAÇÃO das obras.
O critério de medição para pagamento de todo e qualquer serviço
corresponde ao seu valor unitário 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 deverão conter todos os
componentes integrantes de cada serviço, considerando-se as medidas de
comprimento, superfície, volume, peso, etc., acrescidos de mão-de-obra, encargos
sociais, acessórios, custeio de ferramentas, transportes e outros custos necessários
à formação do preço de uma unidade do serviço pronto, constante da Planilha
apresentada pela proponente.
As demais especificações não constantes neste anexo podem ser
consultadas nos cadernos de especificações SINAPI, SICRO e ORSE.
Nenhum serviço constante da Planilha poderá ser cancelado ou substituído,
sem aprovação da FISCALIZAÇÃO, sendo que no caso de mera exclusão, deverá
ser objeto de Aditivo, na forma legal.
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Para avaliar o nível das intervenções e seus valores, é imprescindível o
conhecimento do sítio e cujas Obras se destinam estas Especificações
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
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-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-se incluída nas 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:
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. Segurança e vigilância;
6. Outras despesas similares vinculadas às obras.
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Tais despesas foram incluídas na composição da Administração Local no
item DESPESAS DIVERSAS.
O

critério

de

medição

para

a

administração

local

será

o

de

pagamentos proporcionais à execução 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-se ao recurso total
destinado para o item:
%AL=(Valor Medição (Sem AL))/(Valor Contrato+Aditivo Financeiro (Sem AL))
9. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
VER ANEXO
10. CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
VER ANEXO
11. COMPOSIÇÃO DO BDI
VER ANEXO
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias
contados a partir da data de recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedita na forma
da legislação em vigor, devidamente atestada pelo gestor do contrato, relativa aos
serviços efetivamente executados.
A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela
fiscalização da CONTRATANTE, e apresentada com a aprovação da regularidade
com as obrigações trabalhistas e previdenciárias.
A liberação do pagamento se dará após comprovação da regularidade com
as obrigações trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da Secretaria da
Fazenda de Camaçari, em correspondência com as fichas demonstrativas dos
empregados da CONTRATADA envolvidos na obra.
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No curso do contrato os quantitativos considerados para o efeito de medição
serão exclusivamente aqueles decorrentes dos serviços efetivamente realizados.
Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA
adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para
efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente
corrigida.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 542.097,86
(quinhentos e quarenta e dois mil, noventa e sete reais e oitenta e seis centavos).
Projeto/ Atividade: 5011
Elemento de Despesa: 44905100
Fonte: 4191000
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Executar as obras de acordo com as exigências e condições constantes
no instrumento convocatório, no contrato, no Edital, na Proposta apresentada e
cláusulas do presente instrumento, independente da transcrição.
b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina
e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com
equipamentos individuais.
c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigida na licitação.
d) Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as
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obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
e) Não utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira,
a exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. Utilizar a melhor
técnica aplicável aos trabalhos, com zelo, diligência, bem como, com rigorosa
observância aos projetos e especificações fornecidas.
f) Responsabilizar-se por toda mão-de-obra necessária à realização do
objeto deste contrato, bem como 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 contrato, 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.
h) Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos
destinados a execução dos serviços, tais como transporte de qualquer natureza,
mobilização, montagem e desmontagem, operação e manutenção, inclusive
reposição das peças sobressalentes necessárias, combustíveis, lubrificantes,
seguros e outros, será também de sua responsabilidade os encargos referentes a
alimentação da rede elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário dos
referidos módulos.
i) Efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia – CREA/BA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia
– CAU/BA, correndo as despesas às suas expensas, ficando responsável por
eventuais ônus que causar à CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigação.
j) O Licitante deverá manter à disposição da Fiscalização 1(um) veículo,
durante todo o período contratual, conforme especificação a seguir:
- Automóvel de 4(quatro) portas, com ar condicionado, direção
hidráulica, seguro e uma cota de combustível (250l/mês), dotado de motor
com capacidade volumétrica superior a 1.000 cm3, dispensando-se potência
superior a 80 HP.
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- O veículo, ao ser alocado, não deverá ter idade superior a 2(dois)
anos ou quilometragem superior a 30.000 Km. Em qualquer circunstância, o
veículo deverá estar em boas condições, devendo ser substituído em caso
contrário, independentemente da idade ou quilometragem acumulada.
-

No

dimensionamento

dos

custos

deverão

estar

incluídos

manutenção geral preventiva e coletiva, operação (inclusive combustível,
lubrificante e

demais materiais de

consumo), impostos e seguros,

especialmente o de Responsabilidade Civil, exclusive motorista.
Obs.: Os custos relativos ao automóvel serão remunerados através da
composição Administração Local da Obra.
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado.
b) Dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do
contrato.
c) A CONTRATANTE deverá indicar o representante da administração para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para atestar o
recebimento dos serviços.
d) Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.
e) Rejeitar todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as
obrigações assumidas pela CONTRATADA.
f) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do
contrato e exigir as devidas providências que demandem da CONTRATADA .
16. EXIGÊNCIA(S) PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Registro ou inscrição 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.
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a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de
uma instituição, fato este que inabilitará todas as envolvidas.
b) Comprovação de que licitante possuir em seu quadro, na data prevista
para entrega da proposta, pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e 01
(um) Engenheiro de Segurança ou Técnico de Segurança do Trabalho, para atuarem
como responsáveis técnicos de suas respectivas áreas, numa das formas a seguir:
b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro
permanente;
b.2) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;
b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à
data de abertura das propostas, devidamente registrado em cartório.
b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma
reconhecida das partes, com data anterior a abertura dos envelopes da licitação,
com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço obra objeto da
licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora.
c) Apresentação de atestados de capacidade:
c.1 Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um)
atestado em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com o objeto da licitação.
c.2) Comprovação de 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 privado, para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto
da

licitação,

devidamente

registrado

na

entidade

profissional

competente,

acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT.
c.2.1)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.

Página 13 de 16

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria de Infraestrutura
c.2.2) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o
Responsável Técnico, desde que venha indicado o nome de ambos no documento.
c.2.3) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por
empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.
c.2.4) A exigibilidade da apresentação de atestado(s) não se aplica aos
Engenheiro de Segurança ou Técnico(s) de Segurança.
d) Apresentação de relação explicita e declaração formal, sob 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.
e) Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos
profissionais apresentados para cumprimento da exigência da alínea “b” 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.
f) Comprovação emitida pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura
Municipal de Camaçari, da realização da visita técnica prévia à data da
apresentação da Proposta.
f.1) A visita técnica poderá ser feita antes da licitação e deverá ser agendada
com antecedência através do telefone (71) 3644-9724. Para realizar a vistoria, o
representante da empresa interessada em participar da licitação, deverá apresentar
registro profissional e documento comprovando estar credenciado pela empresa
interessada. Não será admitida representação de um mesmo representante para
mais de uma empresa.
f.2) Caso a visita não ocorra, a licitante deverá apresentar declaração de
pleno conhecimento da obra.
17. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
a) A gestão e fiscalização dos serviços serão realizadas pela Secretaria de
Infraestrutura - SEINFRA, para verificação do cumprimento das Cláusulas
Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que
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sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos
e obrigações assumidas perante a CONTRATANTE.
b) Competirá a função fiscalizadora, representando a CONTRATANTE
diante da CONTRATADA no curso da implementação do presente contrato e terão
poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou
eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações
assumidas perante o CONTRATANTE.
c) Competirá proceder o acompanhamento da execução dos serviços
prestados, o qual atestará em termos definitivos, sua conclusão.
d) O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pela Secretaria de
Infraestrutura – SEINFRA, que instruirá a execução progressiva dos trabalhos e que
documentarão as comprovações dos serviços quando realizados, estabelecendo
expressamente a relação e prazos para execução dos serviços autorizados.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
Os serviços deverão ser executados de acordo com os elementos técnicos
fornecidos, Normas Técnicas da ABNT, NR 18, normas específicas, legislação em
vigor, especificações e Considerações Especiais, planilhas orçamentárias.
A proposta de preços deverá ser composta de: Planilha de Orçamento;
Cronograma Físico / Financeiro; Composição do BDI e Composição dos Encargos
Sociais e deverão ser apresentados impressos em formato xls em arquivo eletrônico
gravado em CD-R.
Os preços unitários e totais deverão vir com arredondamento de 02 (duas)
casas decimais. Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os
custos com salários (inclusive as remunerações decorrentes da prestação serviço
em horas extras por parte dos empregados da contratada), encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, transporte de
qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de
equipamentos e de terceiros; impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros
custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela
contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos com fornecimento de
materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados.
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No curso do contrato os quantitativos considerados para os efeitos de
medição serão exclusivamente aqueles decorrentes dos serviços efetivamente
realizados os quais poderão variar para mais ou para menos com relação aos
valores estimados no Orçamento Básico sem que caiba à licitante contratada o
direito a qualquer reclamação ou indenização.
O prazo do contrato poderá ser prorrogado, a critério da unidade
administrativa

solicitante,

mantidos

todos

os

direitos,

obrigações

e

responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no art.
57, § 1°, da Lei federal n° 8.666/93, devidamente justificada e instrumentalizada por
termo aditivo.
19. ANEXOS
ANEXO 01 – CADERNO DE ORÇAMENTO
ANEXO 02 – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO 03 – CADERNO DE MATERIAL GRÁFICO
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