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PREFEITURA DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PROJETO BÁSICO Nº 23 / 2018

1. OBJETO

Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação e drenagem em vias públicas, no município de Camaçari, BA. 

Lote I - Terá como objeto a pavimentação e drenagem em vias situadas no distrito Sede com extensão total de 5.967,88m, e valor máximo admitido R$
9.699.752,92 (Nove milhões seiscentos e noventa nove mil, setecentos e cinquenta dois reais e noventa dois centavos), conforme projetos, planilhas e
especificações técnicas anexas a este projeto básico.

2. JUSTIFICATIVA

Os serviços de pavimentação e drenagem nas vias públicas do município são de suma importância para propiciar maior segurança e
conforto aos seus usuários, assegurando condição permanente de trafegabilidade melhorando o sistema viário para acesso às escolas,
às unidades de saúde e ao comércio entre outros. Estas ações garantirão, também, a adequação da acessibilidade e do reordenamento
do espaço público, uma vez que englobarão serviços de: pavimentação, drenagem, passeios, rampas para portadores de necessidades
especiais entre outras, promovendo melhor qualidade de vida para a população que caminha e trafega no município de Camaçari-BA.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da ordem de serviço e não é de ação
continuada.

4. ESCOPO DAS ATIVIDADES

a) Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender às:
 
    Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
 
    Especificações deste Edital;
 
   Ordem de Serviço e seus Anexos;
 
b) Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis;
 
c) Todos os trabalhos serão gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da
CONTRATANTE.
 
d) Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos desta licitação  em  atendimento às programações do Planejamento
Operacional da CONTRATANTE;
 
e) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos trabalhos em qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso; 
 
f) O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir da entrega de cada Ordem de Serviço.
 
g) A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com uma equipe de apoio no escritório central da CONTRATADA; 

h) Este apoio deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços similares para dar o suporte aos técnicos alocados no escritório de campo (local da obra); 

5. DETALHAMENTO DO SERVIÇO

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. PER. UND. PER. VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 UN -- -- 79.820,24 79.820,24
2 PROJETO EXECUTIVO 1 UN -- -- 113.142,77 113.142,77
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 UN -- -- 339.463,26 339.463,26
4 DRENAGEM 1 UN -- -- 1.322.360,93 1.322.360,93
5 PAVIMENTAÇÃO 1 UN -- -- 7.789.224,26 7.789.224,26
6 SERVIÇOS -RECURSO PRÓPRIO 1 UN -- -- 55.741,46 55.741,46

VALOR GLOBAL (R$): 9.699.752,92

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 VER ANEXOS

7. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 VER ANEXOS

8. CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

 

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BAHIA

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

01. SERVIÇOS
PRELIMINARES

79.820,24 0,82% 6.649,03 8,33% 6.649,03 8,33% 6.649,03 8,33% 6.649,03 8,33%

02. PROJETO
EXECUTIVO

113.142,77 1,17% 56.571,39 50,00% 56.571,39 50,00%     
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03. ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

339.463,26 3,50% 28.277,29 8,33% 28.277,29 8,33% 28.277,29 8,33% 28.277,29 8,33%

04. DRENAGEM PLUVIAL 1.322.360,93 13,63% 110.152,67 8,33% 110.152,67 8,33% 110.152,67 8,33% 110.152,67 8,33%

05. PAVIMENTAÇÃO 7.789.224,26 80,30% 648.842,38 8,33% 648.842,38 8,33% 648.842,38 8,33% 648.842,38 8,33%

 SERVIÇOS –
RECURSO PRÓPRIO

55.741,46 0,57% 4.643,26 8,33% 4.643,26 8,33% 4.643,26 8,33% 4.643,26 8,33%

            
TOTAL ====> 9.699.752,92 100,00% 855.136,01 8,82% 855.136,01 8,82% 798.564,63 8,23% 798.564,63 8,23%

TOTAL ACUMULADO ====>
 
 855.136,01 8,82% 1.710.272,02 17,63% 2.508.836,65 25,86% 3.307.401,27 34,10%

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) % MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

01. SERVIÇOS
PRELIMINARES

79.820,24 0,82% 6.649,03 8,33% 6.649,03 8,33% 6.649,03 8,33% 6.649,03 8,33%

02. PROJETO
EXECUTIVO

113.142,77 1,17%         

03. ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

339.463,26 3,50% 28.277,29 8,33% 28.277,29 8,33% 28.277,29 8,33% 28.277,29 8,33%

04. DRENAGEM PLUVIAL 1.322.360,93 13,63% 110.152,67 8,33% 110.152,67 8,33% 110.152,67 8,33% 110.152,67 8,33%

05. PAVIMENTAÇÃO 7.789.224,26 80,30% 648.842,38 8,33% 648.842,38 8,33% 648.842,38 8,33% 648.842,38 8,33%

 SERVIÇOS –
RECURSO PRÓPRIO

55.741,46 0,57% 4.643,26 8,33% 4.643,26 8,33% 4.643,26 8,33% 4.643,26 8,33%

TOTAL ====> 9.699.752,92 100,00% 798.564,63 8,23% 798.564,63 8,23% 798.564,63 8,23% 798.564,63 8,23%

TOTAL ACUMULADO
====>  

 4.105.965,90 42,33% 4.904.530,52 50,56% 5.703.095,15 58,80% 6.501.659,77 67,03%

            

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) % MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

01. SERVIÇOS
PRELIMINARES

79.820,24 0,82% 6.649,03 8,33% 6.649,03 8,33% 6.649,03 8,33% 6.680,95 8,37%

02. PROJETO
EXECUTIVO

113.142,77 1,17%         

03. ADMINISTRAÇÃO
LOCAL

339.463,26 3,50% 28.277,29 8,33% 28.277,29 8,33% 28.277,29 8,33% 28.413,07 8,37%

04. DRENAGEM PLUVIAL 1.322.360,93 13,63% 110.152,67 8,33% 110.152,67 8,33% 110.152,67 8,33% 110.681,61 8,37%

05. PAVIMENTAÇÃO 7.789.224,26 80,30% 648.842,38 8,33% 648.842,38 8,33% 648.842,38 8,33% 651.958,07 8,37%

 SERVIÇOS –
RECURSO PRÓPRIO

55.741,46 0,57% 4.643,26 8,33% 4.643,26 8,33% 4.643,26 8,33% 4.665,56 8,37%

TOTAL ====> 9.699.752,92 100,00% 798.564,63 8,23% 798.564,63 8,23% 798.564,63 8,23% 802.399,27 8,27%
TOTAL ACUMULADO

====>   7.300.224,40 75,26% 8.098.789,02 83,49% 8.897.353,65 91,73% 9.699.752,92 100,00%

9. COMPOSIÇÃO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
    

COMPOSIÇÃO DO BDI
    
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO

    
1.0 CÁLCULO DO BDI Data da Licitação:

1. CUSTOS INDIRETOS   Percentual

Administração central   3,80%
Seguro   0,16%
Garantia   0,16%
Risco   0,50%

TOTAL   4,62%

    
2. DESPESAS FINANCEIRAS   Percentual

Despesas financeiras   1,02%
TOTAL   1,02%

    
3. TRIBUTOS   Percentual

PIS   0,65%
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COFINS   3,00%
ISS   3,00%
CPRB (desoneração da folha)   4,50%

TOTAL   11,15%

    
4. LUCRO   Percentual
Lucro   5,09%

TOTAL   5,09%

    

Em forma percentual (com 2 casas decimais) BDI 25,00%

    
    
    
    
AC = Administração central 3,80%   
DF = Despesas financeiras 1,02%   
S+R+G = Seguro,Garantia e risco 0,82%   
L = Lucro 5,09%   
I = Tributos 11,15%   

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta dias), contados a partir do recebimento da nota fiscal / fatura devidamente atestada. 

Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactudas, 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 considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

 
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virte de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 9.699.752,92 (Nove milhões seiscentos e noventa nove mil, setecentos e cinquenta dois reais e
noventa dois centavos).

Projeto/ Atividade: 3023
 
Elemento de Despesa: 449051
 
Fonte: 41900000 / 0100.000 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) A Contratada deverá efetuar o registro deste 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;
 
b) A Contratada apresentará, dentro de até 10 (dez) dias úteis, após a data de recebimento da ordem de serviço inicial, a Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART junto ao CREA/BA ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT junto ao CAU/BA, quitada, em nome da empresa e do seu responsável técnico pelo Contrato
nele indicado;
 
c) A ativação ou desativação do contrato dar-se-á mediante a emissão, pelo Secretário da Infraestrutura, do instrumento de ordem de serviço que estabelecerá
expressamente a relação serviços autorizados e prazos para execução;
 
d) As ordens de serviço parciais serão emitidas pelo Coordenador do Contrato, instruindo a execução progressiva dos trabalhos e farão parte da documentação de
comprovação dos serviços realizados, 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.
 
e) A contratada deverá apresentar equipe técnica mínima, para cada lote, composta de 01 (um) engenheiro ou arquiteto.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) A CONTRATANTE deverá indicar o representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para atestar o recebimento
dos serviços.

b) Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.
 
c) Rejeitar todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.
 
d) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas providências que demandem da CONTRATADA. 

14. 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 objetodesta licitação, em plena validade e com indicação do objeto social
compatível com o objeto desta licitação.

a.1) No caso de registro/inscrição em outra jurisdição, o comprovante de registro/inscrição na entidade profissional competente deverá ser visado e assinado pelo
conselho de classe do Estado da Bahia.

a.2) 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 a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, 01 (um) engenheiro de
segurança ou técnico de segurança no trabalho, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar como responsável técnico de suas
respectivas áreas, numa das formas a seguir:
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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;
 
c) 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 objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora.
 
suficientes para comprovar a aptidão  do  licitante  para  desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação contendo no mínimo:
 
Serviço: FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE e=3,5cm - área total
maior ou igual à 1.208,00 t;
 
Serviço: PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO TRAÇO 1:2, 5:3 E 5  ESPESSURA 5CM  SEM REGUAS EM TABUA DE MADEIRA - área total maior ou igual
à 5.912,60 m²;
  
Serviço: MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 cm, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA) - área total maior ou igual à 6.930,00 m;
  
d) Apresentação de atestado de capacidade:
 
d.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 com o objeto da licitação;
 
d.2) 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 privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, devidamente
registrado na entidade profissional competente, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT.
 
d.3) O(s) atestado(s) deverá(ao) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão,
nome e cargo/funçaõ de quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação.

e) 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. 

f) 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.

g) Comprovação emitida pela Prefeitura Municipal de Camaçari, da realização da visita técnica prévia à data da apresentação da Proposta.
 
g.1.1) A visita técnica deverá ser feita em até 03 (três) dias úteis, antes da licitação e deverá ser agendada com antecedência na Secretaria da Infraestrutura de
Camaçari, através do telefone (71) 3644-9718.
 
g.1.2) 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.
 
h) 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. 

15. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização dos serviços será da Secretaria de Infraestrutura, através do seu corpo técnico devidamente nomeado para essa finalidade.    

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta de preços deverá ser composta de: Planilha de Orçamento; Cronograma Físico / Financeiro; Composição do BDI e
Composição dos Encargos Sociais.

A Planilha de Orçamento, juntamente com o Cronograma Físico / Financeiro,  Composição do BDI, e Composição de Encargos Sociais
deverão ser apresentados impressos e no programa Excel em arquivo eletrônico gravado em CD-R.

a) Os preços unitários e totais deverão vir com arredondamento de 02 (duas) casas decimais.

b) Os serviços com descrições iguais, dentro do mesmo lote, deverão apresentar preços iguais.

c) A composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), deverá ser elaborada de acordo com os parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do
Tribunal de Contas da União, considerando o tipo de obra como Construção de Rodovias e Ferrovias , com arredondamento de 02 (duas) casas decimais. A
composição deverá seguir também a determinação da Lei Federal n.º 13.161 de 31 de agosto de 2015.

d) 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; a permanência de técnico de segurança responsável, organização de
CIPA e todos os demais requisitos legais de segurança e medicina do trabalho administração, 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.

e) Dos proponentes, cujas propostas estiverem entre as três menores preços globais nos termos do edital, serão exigidos, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, contados a partir da solicitação do Presidente da Comissão de Licitação, as Composição dos Preços Unitários.

e.1) As “Planilhas de Composição de Preço Unitário”, conforme modelo constante do Anexo I, para todos os itens de serviços constantes das Planilhas de Orçamento,
sem exceção. Não poderá haver divergências entre os valores  constantes em ambos os documentos. Para os itens de serviços que aparecem mais de uma vez na
Planilha de Orçamento, deverá ser apresentada apenas uma Planilha de Composição de Preço Unitário.

f) No caso de empate a escolha da proposta vencedora se dará através de sorteio.                             

g) No caso da licitante se declarar ME ou EPP, esta sairá vencedora, caso esteja dentro da margem prevista em lei perante a primeira colocada e cubra a proposta
daquela.   

h) Caso a licitante vencedora não seja habilitada a segunda colocada será convocada, e assim sucessivamente até a obtenção de proposta válida, caso este onde
será admitido a adjudicação de uma licitante que já tenha sido vencedora de outro lote.                          

i) O Licitante deverá manter à disposição da Fiscalização 1(um) veiculo para cada lote, durante todo o período contratual, conforme especificação a seguir:

- Automóvel de 4(quatro) portas, 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, independente da idade ou quilometragem acumulada. Deverá ser considerada uma utilização média
mensal de 3.000 Km.

- No dimensionamento dos custos deverão estar incluídos manutenção geral preventiva e coletiva, operação (inclusive uma cota de combustível (250l/mês),
lubrificante e demais materiais de consumo), impostos e seguros, especialmente o de Responsabilidade Civil, exclusive motorista. O VEÍCULO NÃO SERÁ MOTIVO
DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.  

17. ANEXOS
 
 


