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espesas necessá
argos sociais, pr
atureza, materi
ostos, taxas, em
CONTRATADA 

à elaboração d
ação e apresent

xtenso; 
nsais, contendo 
mente e vertical
entes no decorre

cluídas todas as
dital, constituind

 metodologia 
ório,  disponível
s na composição
da realização d

dos itens devem

 previstos na 
u  SICRO/DNIT 

ADO 
O 

as decorrentes 

com outrem, a
compromisso a

es previstas no §

sponsabilidade 
.433/05). 
contados da as

as obrigações c

izada e a atualiz

de contrato con
ntes as condiçõ

decorrentes de 

entos e trinta
ua prorrogação 

ia e Tomada de 

com as exigên
– MODELO DE 
alores em moed
ativas. 

LARAÇÃO DE 
ão.  

ncessão de trata
osta de preços a
delo da SEÇÃO 
DE PLENO CONH

árias ao fiel cum
revidenciários e
ais empregados
molumentos e q

das obrigaçõe

de suas propos
tação. 

barras, percen
mente, por eta
er da execução 

s despesas dire
do-se, portanto,

definida no A
l no site da SEIN
o dos preços un
a licitação. 

m guardar a mes

planilha de p
ou em comum 

de lei, deverão 

a cessão ou tra
assumido por aq

§1° do art. 13

do segurador o

ssinatura do co

contratuais e pe

zá-la todas as v

nstante do Ane
ões do art. 132

leis, decretos 

) dias corridos,
exclusivamente

 Preços) 

cias constantes
 DESCRIÇÃO 
da nacional – re

ELABORAÇÃO 

amento diferenc
a DECLARAÇÃO 
C-2. 
HECIMENTO, co

mprimento do o
e trabalhistas de
s, inclusive ferra
quaisquer outro
es, bem como

stas, não lhes 

ntuais e desem
pa de serviços, 
das obras/serv

etas e indiretas
, na única remu

NEXO IX (ES
NFRA. 
nitários. 

sma proporciona

preços do edit
acordo,  confo

ser observadas

ansferência, tot
quela com terce

36 da Lei esta

ou fiador, no cas

ontrato, devend

elas multas impo

vezes em que ho

exo IV, faculta
2 da Lei estadu

e instruções, s

 contado a part
e nos termos do

s desta SEÇÃO
DA PROPOSTA
eais e centavos

INDEPENDENTE

ciado assegurad

onforme o mode

bjeto desta licit
e todo o pesso
amentas, utensí
os custos que, d
 fornecer todo

assistindo nenh

mbolso, com va
ficando reserva

iços. 

s e quaisquer o
uneração devida

SPECIFICAÇÃO

alidade  do fato

tal, serão utiliz
rme o art 143, 

s, nas 

tal ou 
iros. 

adual 

so de 

o ser 

ostas, 

ouver 

ada a 
ual n° 

serão 

tir do 
o art. 

O B – 
A DE 
s, em 

E DE 

o 

elo 

ação, 
oal da 
ílios e 
direta 
os os 

huma 

alores 
ado á 

outras 
a pela 

O DE 

or "K" 

zados 
II da 



 4.2.1 O
emprega

 4.2.2 O
 4.2.3 Em

atraso, e
mora.  

  

5. ORÇAMEN

Para efeito do 
120.096.245,6

 
 

 

Os serviços dev
ados deverá ma

s serviços não p

m caso de atras
e de 0,7% po

4.2.3.1Cons
a execução d

TO ESTIMADO

art. 81, II, da
9 ( cento e vint

SEC

verão ser execu
anter estrita e ex

poderão sofrer s

so no cumprime
r cada dia subs

ideram-se obrig
do serviço em co
O EM PLANILH

a Lei estadual
te milhões, nove
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utados sob a in
xclusiva fiscaliza

solução de cont

ento de obrigaçõ
seqüente ao trig

gações acessória
onformidade co

HAS 

9.433/05, o o
enta e seis mil, 
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nteira responsa
ação. 

tinuidade durant

ões acessórias, s
gésimo, calcula

as aquelas cujo
m as especificaç

rçamento estim
duzentos e qua
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abilidade funcio

te todo o prazo 

será aplicado o 
ados sobre o va

 descumprimen
ções técnicas ex

mado em planilh
renta e cinco re

ADO 
O 

onal e operacio

da sua vigência

percentual de 0
alor da parcela 

nto não comprom
xigíveis. 

as de quantitat
eais e sessenta e

nal da CONTRA

a.  

0,3% ao dia, at
do forneciment

meta, retarde, i

ivos e preços u
e nove centavos

ATADA, sobre 

té o trigésimo d
to ou do serviç

mpeça ou emba

nitários é de: R
s) 

cujos 

dia de 
o em 

arace 

R$ 



 
 

 

SUP

Item 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. O

10. 

ITEM C

0. 

0.1. SC 

0.2. SC 

0.3. SC 

0.4. S

0.5. SC 

0.5. SC 

0.6. SC 

1. 
1.2 
1.3 
1.5 
1.6 
1.7 

1.8 S

1.9 

1.10 

1.11 

2. 
2.1 2 S 

2.2 1 A 

2.3 SC 

2.4 2 S 

 

 

PERINTENDÊN

DIRETO

RODO
TREC

SERVI
EXTENSÃO 
EXTENSÃO

CONST
Ponte de Po

Orçam

SERV

SERVIÇOS PR

APOIO N

TERRAPL
DRENAGEM E O

CORR
LIGANTES BE

PAVIME

CONTE

OBRAS COMP

SEGURAN

OBRA D'ARTE ES

SERVIÇOS DE

TOTAL 

CÓDIGO 

PRE0020 Mo

PRE0021 

PRE0022 

SI3359 Gu
Carr

OAE0569 

OAE0522 

PRE0039 

B

SI89272 
Guin
28,8

E203 Com

E502 G

E924 Equ

01 000 00 

01 105 01 

TER0001 

09 002 05 

SEC

NCIA DE INFRA

ORIA DE PROJ
GERÊNCIA DE

OVIA: 
HO: 
ÇOS: 
TRECHO: 

O PONTE: 

TRUÇÃO DE PO
ontal e seus Si
mento Base Re

VIÇOS 

RELIMINARES 

NÁUTICO 

LENAGEM 
OBRAS DE ARTE

RENTES 
ETUMINOSOS 

NTAÇÃO 

ENÇÕES 

PLEMENTARES 

ÇA VIÁRIA 

SPECIAL (PONT

E ILUMINAÇÃO 

SERVI
bilização de pesso

Ins

Manutenç

indaste tipo MUNC
roc. Ou Equiv. (Cu

Ele

Treliça de cimbr

A
Balsa pa

Balsa para concret
Lanc

R
Barco para

ndaste Hidráulico A
80m, Capacidade 

mpressor de Ar : A

Grupo Gerador : He

uip. para Solda Ma
transform

TE
Desm. dest. limpe

Expurgo 

Carga

Transporte lo

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

AESTRUTURA 

JETOS E PROG
E CUSTOS E OR

Construção

ONTE SOBRE 
istemas Viário
eferencial SIC

TO

7.

2.

5.
E 2

1.

2.

7

8

3

E) 96

1.

120

SERVIÇOS 

ÇOS PRELIMINA
oal e equipamento

Náutico 

talação de Cantei

ção/Operação do C

CK Cap. *8t* Mon
usto Horário c/ Ma

evador Cremalheir

ramento para bala

Grua
SUBTO

APOIO NÁUTICO
ara concreto - beto
to - para Trasnpo
cha de apoio 45 P

Rebocador 300 HP
a transporte de pa
Autopropelido, com
Máxima 30t, Potê

X 4, CHP 

Atlas Copco : XAS 

eimer : GEHM-150

ax Bantam: Banta
ador solda elétr. 2

SUBTO
ERRAPLENAGEM
eza áreas c/arv. d

de jazida (const e

 de Material de 1ª

ocal em rodov. pav
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DE TRANSPO

GRAMAS ESPE
RÇAMENTOS

BA.0
Ilhéus -

o Ponte Sobre o
2,74
534,8

O RIO CACHO
os de Acesso -
RO 2 MARÇO 

OTAL (R$) 

.758.186,49 

.955.056,50 

.030.570,89 

248.434,22 

.055.755,30 

.477.283,19 

785.608,89 

827.715,71 

307.182,53 

6.739.316,01 

.911.135,96 

0.096.245,69

ARES
o inclusive do Apo

ro 

Canteiro 

ntado em Caminhã
ateriais na Operaçã

ra 

anço sucessivo 

OTAL
O
oneiras 
rte dos materiais

PAX

assageiros 
m Lança Telescóp
ncia 97kw, Tração

360 CUD - 762 PC

0 - 136 / 150 KVA

am 250 Serralheiro
250 amp 
OTAL
M
diam. até 0,15 m 

e restr) 

ª Cat 

vim. (const.) 

DA BAHIA 
TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO
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RTES DA  BAH

ECIAIS 

001 
 Pontal 

o Rio Cachoeira 
4km 
83m 

OEIRA 
Ilhéus/BA 

2015 

 

Unidade 

io und 

und 

mês 

ão 
ão) H 

undxmês 

undxmês 

mês

mês 
mês 
mês
mês
mês 

pica 
o 4 mês 

CM mês 

A mês 

o- mês 

m² 

m³ 

m³ 

tkm 

ADO 
O 

HIA 

e Sistema Viário

 

Quant. 

1,00 

1,00 

24,00 

3.872,00 

18,00 

20,00 

12,00

6,00 
6,00 
6,00
6,00
6,00 

22,00 

22,00 

22,00 

22,00 

98.093,00 

14.714,00 

14.714,00 

176.568,00 

  

o Acessos Porto

 

Preço Unitário 
(R$) 

1.357.649,85 

568.219,48 

82.606,30 

98,67 

16.029,02 

75.674,67 

138.808,33 

70.614,00 
70.614,00 
38.854,24 
122.444,88 
20.380,63 

21.165,85 

14.684,79 

9.988,02 

416,34 

0,38 

2,23 

1,34 

0,69 

  

o de Malhado 

 

Preço Total 
(R$) 

1.357.649,85 

568.219,48 

1.982.551,20 

382.050,24 

288.522,36 

1.513.493,40 

1.665.699,96
7.758.186,49

423.684,00 
423.684,00 
233.125,44
734.669,28
122.283,78 

465.648,70 

323.065,38 

219.736,44 

9.159,48 

2.955.056,50

37.275,34 

32.812,22 

19.716,76 

121.831,92 



ITEM C

2.5 2 S 

2.6 2 S 

2.7 2 S 

2.8 2 S 

2.9 2 S 

2.10 2 S 

2.11 3 S 

2.12 2 S 

2.13 2 S 

2.14 2 S 

2.15 2 S 0

2.16 2 S 

2.17 2 S 

2.18 2 S 

2.19 2 S 

2.20 2 S 

2.21 2 S 

2.22 2 S 

2.23 2 S 

2.24 SC T

3. 
3.1. SC 

3.2. 2 S 

3.3. SC D

3.4. SC D

3.5. 2 S 

3.6. SC D

3.7. SC D

3.8. SC D

3.9. SC D

3.10. 2 S 

4. 

4.1. SC 

4.2. SC 

4.3. SC 

4.4. SC 

4.5. SC 

5. 
5.1. 2 S 

5.2. 2 S 

5.3. 2 S 

5.4. 2 S 

5.5. 2 S 0

5.6. 2 S 

 

CÓDIGO 

01 100 23 

01 100 24 

01 100 25 

01 100 32 E

01 100 33 E

09 002 91 T

01 200 00 

09 002 05 

01 511 00 

05 303 01 
* 

05 303 02* 

05 303 59 
* E

05 303 60 
* C

05 303 11 
* 

03 329 52 
* 

03 580 02 
* F

03 371 02 
* 

03 322 50 
* C

04 000 00 

TER0011 * 

TER0001 

09 002 05 

DRE0187 * 

DRE0186 * Caix

04 960 51 
* 

DRE0062 * Caixa

DRE0185 * Caixa

DRE0085 * Gale

DRE0086 * Gale

04 950 73 
* 

BET0003 

BET0001 

BET0007 

BET0004 Tr

BET0005 Tra

02 110 00 

02 300 00 
* 

02 200 00 
* 

02 230 50 
* 

02 540 51* 

02 400 00 
* 

SEC

Esc. carga transp

Esc. carga transp

Esc. carga transp

sc. carga transp. 

sc. carga transp. 

Transporte comerc

Escavação 

Transporte lo

Compactação de

Terra armada

Terra armada

Escamas de concr

Concr.soleira/arre

Montagem

Concr.estr.fck=30

ornecimento, prep

Forma de pla

Concr.estr.fck=10M

Escavação 

Compactação

DRENAGEM E O
Carga

Transporte lo

Esc

xa de recepção tip

Boca de lobo sim

a de recepção tipo

a de recepção tipo

eria tubular de co

eria tubular de co

Dissipador de

LIGAN

Aquisição

Aquisição de 

Aquisição d

ransporte de mate

nsporte de materi

P
Regu

Sub-base solo 

Base 

CBUQ -

P

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

SERVIÇOS 

. mat 1ª cat DMT 

. mat 1ª cat DMT 

. mat 1ª cat DMT 

mat 1ª cat DMT 2

mat 1ª cat DMT 3

cial c/Basc. 10m³ e
(const.) 

e carga mat. jazid

ocal em rodov. pav

e aterros a 100% 

a - ECE - greide 0,

a - ECE - greide 6,

r.armado para terr

emates de maciço 

m de maciço terra

0MPa-c.raz.c/adit.

paro e colocação f

aca compensada p

MPa-c.raz.uso ger

manual em mater

o de aterros em te

SUBTO
OBRAS DE ARTE
 de Material de 1ª

ocal em rodov. pav

coramento contínu

po C, p/ Ø1,00 m,
m AC/BC 

mples grelha concr

o D3, n=2, p/ Ø0,
2,00 m AC/BC 

o D3, n=5, p/ Ø0,
2,00 m AC/BC 

ncreto Ø0,40 m, m

ncreto Ø0,60 m, m

e energia - DEB 03

SUBTO
NTES BETUMINO

o de Asfalto diluido

Cimento asfáltico

de Emulsão asfálti

erial betuminoso a

ial betuminoso a q

SUBTO
PAVIMENTAÇÃO
ularização do suble

Imprimação 

estabilizado gran

de brita graduada

- capa rolamento A

Pintura de ligação

SUBTO
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200 a 400m c/e

400 a 600m c/e

600 a 800m c/e

2000 a 3000m c/e

3000 a 5000m c/e

em rodov. pavim.

da (consv) 

vim. (const.) 

proctor normal 

0<h<6,00m 

0<h<9,00m 

ra armada AC/BC

terra arm.AC/BC

 armada 

conf.lanc.AC/BC 

formas aço CA 50

plastificada 

r.conf.lanç.AC/BC

rial 1a cat 

erra armada 

OTAL
E CORRENTES
ª Cat 

vim. (const.) 

uo 

, 1,50 m < h ≤ 2,0

r. BLS 01 AC/BC 

,60 m, 1,50 m < h

,60 m, 1,50 m < h

manilha CA-1 AC/B

manilha CA-2 AC/B

3 AC/BC/PC 

OTAL
OSOS 

o CM-30 

o CAP 50/70 

ica RR-1C 

a frio  D=418,0km

quente  D=422,0k

OTAL

eito 

ul. s/ mistura 

a BC 

AC/BC 

OTAL 

DA BAHIA 
TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO
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Unidade 

m³ 

m³ 

m³ 

 m³ 

 m³ 

tkm 

m³ 

tkm 

m³ 

m² 

m² 

m³ 

m³ 

m² 

m³ 

 kg 

m² 

m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

tkm 

m² 

00 und 

und 

h ≤ und 

h ≤ und 

BC m 

BC m 

und 

t 

t 

t 

m t 

km t 

m² 

m² 

m³ 

m³ 

t 

m² 

ADO 
O 

Quant. 

4.317,00 

1.048,00 

3.448,00 

210,00 

163.724,00 

527.340,33 

10.354,00 

107.199,00 

138.197,00 

578,76 

484,12 

154,12 

9,52 

1.062,88 

243,05 

20.610,51 

1.186,65 

28,21 

211,50 

8.283,00 

246,00 

2.944,00 

1.128,00 

5,00 

4,00 

3,00 

4,00 

218,00 

68,00 

5,00 

46,00 

451,00 

26,75 

72,75 

451,00 

45.063,00 

37.506,00 

8.592,00 

7.922,00 

8.195,00 

52.820,67 

Preço Unitário 
(R$) 

6,49 

7,01 

7,50 

11,16 

14,82 

0,47 

10,19 

0,69 

3,28 

435,32 

527,12 

945,77 

437,47 

124,68 

490,73 

8,96 

62,81 

414,10 

48,61 

31,19 

1,34 

0,69 

70,40 

2.488,42 

686,15 

1.495,90 

3.240,80 

395,97 

576,42 

1.701,28 

2.807,13 

1.736,71 

1.416,81 

200,06 

201,59 

0,86 

0,28 

27,33 

144,30 

126,91 

0,19 

Preço Total
(R$) 

28.017,33 

7.346,48 

25.860,00 

2.343,60 

2.426.389,68 

247.849,95 

105.507,26 

73.967,31 

453.286,16 

251.945,80 

255.189,33 

145.762,07 

4.164,71 

132.519,87 

119.271,92 

184.670,16 

74.533,48 

11.681,76 

10.281,01 

258.346,77 

5.030.570,89

329,64 

2.031,36 

79.411,20 

12.442,10 

2.744,60 

4.487,70 

12.963,20 

86.321,46 

39.196,56 

8.506,40 

248.434,22

129.127,98 

783.256,21 

37.899,66 

14.554,36 

90.917,09 

1.055.755,30

38.754,18 

10.501,68 

234.819,36 

1.143.144,60 

1.040.027,45 

10.035,92 

2.477.283,19



ITEM CÓ

6. 

6.1. 2 S 

6.2. 2 S 

7. 
7.1. 2 S 

7.2. SC O

7.3. 3 S 

8. 
8.1. 4 S 

8.2. 4 S 

8.3. 4 S 

8.4. 4 S 

8.5. 4 S 

8.6. 4 S 

8.7. 2 S 

8.8. SC S

9. 
9.1. 

9.1.1 SC 

9.1.2 

9.1.3 

9.1.4 

9.1.5 

9.1.6 73

9.1.7 SC 

9.1.8 SC 

9.1.9 SC 

9.1.10 SC 

9.1.11 SC 

9.1.12 2 S 

9.1.13 2 S 

9.1.14 2 S 

9.1.15 2 S 

9.1.16 2 S 

9.1.17 SC 

9.1.18 SC 

9.1.19 SC 

9.1.20 SC O

9.1.21 SC O

9.1.22 SC O

9.1.23 SC O

9.1.24 2 S 

9.1.25 SC O

 

ÓDIGO 

05 301 50 
* 

05 300 02 
* 

04 910 55 

OBC0003 * 

02 900 00 
* 

06 110 01 

06 110 02 

06 120 01 

06 121 11 

06 200 02 

06 203 01 

06 210 51 
* 

SIN0001 * 

OAE0119 

E907 Esg

83770 Esc

890/002 

OAE0166 Arra

OAE0500 A

OAE0501 For

OAE0502 For

OAE0571 E

03 322 50 
* C

03 580 02 
* Fo

03 000 02 

03 940 01 

03 370 00 
* 

OAE0503 Ci

OAE0057 

OAE0506 E

OAE0506A Ex

OAEO507 Ex

OAEO507A Exe

OAE0047 * C

03 580 02 
* 

Fo

OAE0047 * C

SEC

Alvenaria de p

Enroca

OBRAS
Meio-fio de

Calçada em c

Remoção mecaniz

SEG
Pintura faixa c/te

Pintura setas e ze

Forn. e colocação

Forn. e colocaçã

Forn. e implant

Confecção sup

Pór

Semip

OBRA D'A

Escavação e

Carga de mater

Ttransporte de m

gotamento da cav

coramento contínu

Ensecadeira d

asamento e prepa

Arrasamento e pre

rnecimento, Trans
camisa met

rnecimento, Trans
camisa metá

Execução de ensaio

Concr.estr.fck=10M

ornecimento, prep

Escavação man

Reat

Form

imbramento estaq

Pintu

Execução de estac

xecução de estaca
in

xecução de estaca

ecução de estaca 
in

Concr.estr.fck=40M

ornecimento, prep
(Es

Concr.estr.fck=40M
(Es

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

SERVIÇOS 

CONTENÇÕES

pedra argamassad

mento de pedra jo

SUBTO
S COMPLEMENT
e concreto - MFC 0

concreto desempe

zada de revestime

SUBTO
GURANÇA VIÁRI
ermoplástico-3 ano

ebrado term.-3 ano

o de tacha reflet. 

ão de tachão refle

tação placa sinaliz

porte e travessa p/

tico metálico AC/B

pórtico metálico AC

SUBTO

ARTE ESPECIAL (
Infraestrutura
estaca escavada Ø

rial escavado com 

material escavado 

vas com conjunto 
motor (11 kW) 

uo de valas, misto

de madeira com p

ração da cabeça d

eparação da cabeç

porte, posicionam
tálica Ø410mm es

porte, posicionam
álica Ø2000mm es

os de carga dinâm

MPa-c.raz.uso ger

paro e colocação f

ual de cavas em m

terro e compactaç

a comum de mad

queado para execu
fundação 

ura à base de asfa

ca raiz Ø410mm e
materiais 

 raiz Ø410mm em
nclusive materiais
a raiz Ø305mm em

materiais 
raiz Ø305mm em 
nclusive materiais

MPa-c.raz.uso ger

paro e colocação f
stacas Ø=2000mm

MPa-c.raz.uso ger
stacas Ø=2000mm

SUBTO

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
ERMANENTE D

 

ia nº 002/2015

da AC/BC/PC 

ogada 

OTAL 
TARES
05 AC/BC 

enado 7 cm 

ento betuminoso 

OTAL
IA
os (p/ aspersão) 

os (p/ aspersão)

monodirecional 

et. bidirecional 

z. tot.refletiva 

/placa sinaliz. 

BC 

C/BC 

OTAL

(PONTE)

Ø2000 mm 

lama betônica 

lama betônitica 

moto-bomba - com

o, com Perfil I de 8

parede dupla 

da estaca Ø2000m

ça da estaca raiz

mento e cravação d
sp. 3,0mm 

mento e cravação d
sp. 12,5mm 

mica (Ensaio PDA)

r.conf.lanç.AC/BC

formas Aço CA 50

material 1a cat 

ção 

deira 

ução de blocos de

alto 

m solo - inclusive 

m solo Sobre Água

m rocha - inclusive

rocha Sobre Água

r.conf.lanç AC/BC

formas Aço CA 50
m) 

r.conf.lanç AC/BC 
m) 

OTAL 

DA BAHIA 
TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO

     fls. 15/52 

Unidade 

m³ 

m³ 

m 

m² 

m³ 

m² 

m² 

und 

und 

m² 

und 

und 

und 

m³ 

m³ 

t 

m h 

8" m² 

m² 

mm und 

und 

de m 

de m 

und 

m³ 

0 kg 

m³ 

m³ 

m² 

e m3 

m² 

m 

- m 

e m 

a- m 

m³ 

0 kg 

 m³ 

ADO 
O 

Quant. 

1.023,00 

7.447,50 

8.601,00 

11.080,00 

4.658,00 

1.515,00 

93,00 

800,00 

20,00 

53,00 

56,00 

3,00 

2,00 

1.734,16 

1.734,16 

3.121,49 

17.280,00 

2.720,00 

2.720,00 

24,00 

182,00 

848,00 

288,00 

14,00 

32,09 

731.626,054 

456,23 

228,11 

1.602,18 

4.603,00 

858,66 

752,00 

1.176,00 

56,00 

480,00 

6.455,78 

156.074,400 

1.734,16 

Preço 
Unitário 

(R$) 

305,08 

63,58 

41,51 

37,31 

12,30 

39,06 

54,24 

16,62 

53,17 

367,80 

80,95 

51.685,61 

24.759,74 

1.737,83 

10,19 

0,69 

16,44 

112,31 

293,83 

169,42 

7,12 

1.251,33 

7.621,84 

2.519,86 

414,10 

8,96 

54,69 

29,87 

85,57 

111,34 

4,86 

680,22 

1.341,60 

1.149,31 

2.425,08 

530,97 

8,96 

530,97 

Preço Total
(R$) 

312.096,84 

473.512,05 

785.608,89 

357.027,51 

413.394,80 

57.293,40 

827.715,71

59.175,90 

5.044,32 

13.296,00 

1.063,40 

19.493,40 

4.533,20 

155.056,83 

49.519,48 

307.182,53

3.013.675,27 

17.671,09 

2.153,82 

284.083,20 

305.483,20 

799.217,60 

4.066,08 

1.295,84 

1.061.127,84 

2.195.089,92 

35.278,04 

13.288,46 

6.555.369,44 

24.951,21 

6.813,64 

137.098,54 

512.498,02 

4.173,08 

511.525,44 

1.577.721,60 

64.361,36 

1.164.038,40 

3.427.825,50 

1.398.426,62 

920.786,94 

24.038.020,155 



ITEM C

9.2. 

9.2.1 2 S 

9.2.2 SC 

9.2.3 2 S 

9.2.4 2 S 

9.2.5 SC O

9.2.6 SC 

9.2.7 SC 

9.2.8 SC 

9.2.9 SC 

9.2.10 SC 

9.2.11 SC 

9.2.12 SC 

9.2.13 SC 

9.2.14 2 S 

9.2.15 SC 

9.2.16 SC 

9.2.17 SC 

9.2.18 SC 

9.2.19 SC 

9.2.20 SC 

9.2.21 SC 

9.2.22 SC 

9.2.23 SC O

9.2.24 SC O

9.2.25 SC O

9.2.26 1 A 0

9.2.27 SC O

9.2.28 SC 

9.2.29 SC O

9.3. 

9.3.1 2 S 0

9.3.2 2 S 0

9.3.3 2 S 0

9.3.4 SC

9.3.5 SC

9.3.6 SC

9.3.7 SC

9.3.8 SC

9.3.9 SC

 

CÓDIGO 

03 371 02 
* 

OAE0168 
03 580 02 

* F

03 119 01 
* 

OAE0147 * Forn

OAE0508 

OAE0526 

OAE0509 

OAE0510 

OAE0511 

OAE0527 

OAE0512 Forn

OAE0513 For

03 510 00 

OAE0515 For

OAE0514 For

OAE0521 For

OAE0520 For

OAE0519 For

OAE0518 For

OAE0517 For

OAE0516 For

OAE0012 * 

OAE0048 * 

OAE0046 * F

01741 51 * For

OAE0008 * Fo

OAE0027 

OAE0047 * C

03 371 02 * 

03 119 01 * 

03 580 02 * F

C OAE0570 L

C OAE0523 La

C OAE0524 L

C OAE0525 L

C OAE0512 Fo

C OAE0513 Fo

SEC

Forma de pla

ornecimento, prep

Escorame

nec. Corte e coloc

Fornecimento, cor
metálica D

Fornecimento, cor
metálica Di

Fornecimento, cor
metálica Di

Forn. coloc. e pro

Forn. coloc. e pro

Forn. coloc. e pro

n. corte. e coloc. d

rn. e protensão de

Aparelho apoio e

rnecimento e colo
fixo p

rnecimento e colo
fixo p

rnecimento e colo
unidirecio

rnecimento e colo
unidirecio

rnecimento e colo
unidirecio

rnecimento e colo
unidirecio

rnecimento e colo
unidirecio

rnecimento e colo
unidirecio

Reate

Fornecimento

Fornecimento, car

rnecimento e asse

ornecimento e apli

Dren

Concr.estr.fck=40M

Forma de p

Escoram

Fornecimento, pre

ançamento e posi
con

nçamento e pos. 

ançamento e pos.
concreto

ançamento e pos.
concreto

orn. corte. e coloc

rn. e protensão de

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

SERVIÇOS 

Mesoestrutura

aca compensada p

Forma trepante 

paro e colocação f

ento com madeira 

. Cabos aço CP-19

rte, colocação e in
Di=60 mm P/6 D=

rte, colocação e in
i=80 mm P/12 D=

rte, colocação e in
i=75 mm P/10 D=
ot. de ancoragens

6Ø=15,2mm 
ot. de ancoragens
10Ø=15,2mm 

ot. de ancoragens
12Ø=15,2mm 

de barras de aço S
D=32mm 

e anc. ativa aço ST
D=32mm 

m neoprene freta

cação de aparelho
para carga de 130
cação de aparelho
para carga de 100

cação de aparelho
onal para carga de
cação de aparelho

onal para carga de
cação de aparelho

onal para carga de

cação de aparelho
onal para carga de

cação de aparelho
onal para carga de

cação de aparelho
onal para carga de

erro com solo cime

o e espalhamento 

rga, transporte e e
gravilhão BC 

entamento de tubo

icação de geotext

no de PVC D=50 m

MPa-c.raz.uso ger

SUBTO

Superestrutura

placa compensada 

ento com madeira

eparo e colocação 

icionamento de vi
creto de até 3500
de placa pré-mold

até 1000kg 

. de mãos frances
o de até 6000kg, 

. de mãos frances
o de até 6000kg, e

. de barras aço ST
D=32mm 

e anc. ativa aço S
D=32mm 

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
ERMANENTE D

 

ia nº 002/2015

plastificada 

formas aço CA 50

de OAE 

90RB RB D=15,2m

njeção de bainha 
15,2 mm 

njeção de bainha 
=15,2 mm 

njeção de bainha 
=15,2 mm 
s ativa p/ cabos 

s ativa p/ cabos 

s ativa p/ cabos 

ST-85/105 DYWID

T-85/105 DYWIDA

do-forn. e aplic. 

o de apoio metálic
00tf 
o de apoio metálic
00tf 

o de apoio metálic
e 1400 tf 
o de apoio metálic
e 1300 tf 
o de apoio metálic
e 1100 tf 

o de apoio metálic
e 650 tf 

o de apoio metálic
e 550 tf 

o de apoio metálic
e 500 tf 

ento 

de areia AC 

espalhamento de 

o poroso Ø=0,20m

il OP-30 ou simila

mm 

r.conf.lanç AC/BC

OTAL

 

plastificada 

a de OAE 

formas aço CA 50

ga pré-moldada d
00kg 
dada de concreto 

sas pré-moldada d
em solo 

sas pré-moldada d
em água 

T-85/105 DYWIDA

ST-85/105 DYWIDA

DA BAHIA 
TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO

     fls. 16/52 

Unidade 

m² 

m² 

 kg 

m³ 

mm kg 

m 

m 

m 

und 

und 

und 

DAG kg 

AG und 

kg 

co und 

co und 

co und 

co und 

co und 

co und 

co und 

co und 

m³ 

m³ 

m³ 

m m 

r m² 

und 

m³ 

m² 

m³ 

0 kg 

de und 

de und 

de und 

de und 

AG kg 

AG und 

ADO 
O 

Quant. 

1.367,19 

8.589,75 

416.449,50 

1.031,88 

16.704,24 

223,27 

671,40 

543,86 

56,00 

164,00 

36,00 

4.473,63 

300,00 

258,46 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

4,00 

2,00 

4,00 

2,00 

2.501,00 

361,00 

19,00 

101,00 

368,00 

30,00 

2.715,75 

45.671,56 

51.186,60 

1.512.996,20 

7,00 

2.442,00 

226,00 

96,00 

21.298,37 

644,00 

Preço Unitário 
(R$) 

62,81 

236,10 

8,96 

56,35 

8,17 

34,38 

36,91 

34,40 

603,18 

942,40 

987,15 

19,98 

288,08 

39,31 

33.333,31 

26.624,94 

44.664,96 

41.131,28 

35.181,90 

20.121,54 

16.951,28 

14.925,09 

170,61 

84,37 

92,15 

24,56 

18,67 

13,84 

530,97 

62,81 

56,35 

8,96 

14.714,56 

80,74 

247,51 

322,28 

19,98 

288,08 

Preço Total
(R$) 

85.873,20 

2.028.039,97 

3.731.387,52 

58.146,43 

136.473,64 

7.676,02 

24.781,37 

18.708,78 

33.778,08 

154.553,60 

35.537,40 

89.383,12 

86.424,00 

10.160,06 

66.666,62 

53.249,88 

89.329,92 

82.262,56 

140.727,60 

40.243,08 

67.805,12 

29.850,18 

426.695,61 

30.457,57 

1.750,85 

2.480,56 

6.870,56 

415,20 

1.441.981,77 

8.981.710,27

2.868.630,68 

2.884.364,91 

13.556.445,95

103.001,92 

197.167,08 

55.937,26 

30.938,88 

425.541,43 

185.523,52 



ITEM C

9.3.10 SC

9.3.11 SC O

9.3.12 SC

9.3.13 SC

9.3.14 SC

9.3.15 SC

9.3.16 SC

9.3.17 SC

9.3.18 SC

9.3.19 2 S 0

9.3.20 SC O

9.3.21 SC

9.3.22 SC O

9.3.23 SC

9.3.24 SC

9.3.25 SC O

9.3.26 SC O

9.3.27 SC O

9.3.28 SC

9.3.28 SC

9.3.30 SC

9.3.31 SC

9.3.32 SC

9.3.33 SC

9.3.34 SC

9.3.35 SC

9.3.36 SC

9.3.37 SC

9.3.38 SC

9.3.39 SC

9.3.40 SC

9.3.41 SC

9.3.42 SC

 

CÓDIGO 

C OAE0106 Fo

OAE0147 * For

C OAE0508 

C OAE0526 

C OAE0066 

C OAE0510 

C OAE0527 

C OAE0064 

C OAE0065 Fo

03 322 50 * 

OAE0047 * 

C OAE0528 

OAE0105 * Fo

C OAE0551 F

C OAE0552 F

OAE0084 * F

OAE0087 * F

OAE0094 * F

C OAE0529 

Fo
de

C OAE0530 

Fo
de

C OAE0531 

Fo
de

C OAE0532 

Fo
de

C OAE0533 

Fo
de

C OAE0534 
Fo

fl

C OAE0535 
Fo

aço

C OAE0083 
Fo

aço

C OAE0089 
Fo

fl

C OAE0093 
Fo

fl

C OAE0536 Fo

C OAE0537 Fo

C OAE0080 Fo

C OAE0085 Fo

C OAE0090 Fo

SEC

ornecimento, prep
p/

rnec. corte e coloc

Fornecimento, co
metálica D

Fornecimento, co
metálica D

Fornecimento, co
metálica D

Forn. coloc. e pr

Forn. coloc. e pr

Forn. coloc. e pr

orn. coloc. e prot.

Concr.estr.fck=10

Concr.estr.fck=40

Concr.estr.fck=45

ornecimento, tran
injeção de

Forn. e montagem

Forn. e montagem

Forn. e montagem

Forn. e montagem

Forn. e montagem

ornecimento e mon
nsidade, anti UV, 

mm com flange
cordo

ornecimento e mon
nsidade, anti UV, 

mm com flange
cordo

ornecimento e mon
nsidade, anti UV, 

mm com flange
cordo

ornecimento e mon
nsidade, anti UV, 

mm com flange
cordo

ornecimento e mon
nsidade, anti UV, 

mm com flange
cordo

ornecimento e mo
aço carbono galva
langes para ancor

ornecimento e mo
o carbono galvaniz

para ancoragem
ornecimento e mo
o carbono galvaniz

para ancoragem
ornecimento e mo
aço carbono galva
langes para ancor
ornecimento e mo
aço carbono galva
langes para ancor
ornecimento e colo

ativo par
ornecimento e colo

ativo par
ornecimento e colo

ativo par
ornecimento e colo

ativo par
ornecimento e colo

ativo par

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

SERVIÇOS 

paro e colocação d
/ ST 85/105 Ø32m

c. cabos aço CP-19

orte, colocação e i
Di=60 mm P/6 D=
orte, colocação e i
Di=80 mm P/12 D
orte, colocação e i
Di=95 mm P/19 D
rot. de ancoragen

6Ø=15,2mm 
rot. de ancoragen

12Ø=15,2mm 
rot. de ancoragen

19Ø=15,2mm 
 de ancoragens d

19Ø=15,2mm 

0MPa-c.raz.uso ge

0MPa-c.raz.uso ge

5MPa-c.raz.uso ge

nsporte, montagem
e cabo CP177 RB 

m de tubo forma 3

m de tubo forma 3

m de tubo forma 5

m de tubo forma 6

m de tubo forma 7

ntagem de tubo d
PNS, cp, estrias h

es, na cor preta pa
oalhas de D=15,7
ntagem de tubo d
PNS, cp, estrias h

es, na cor preta pa
oalhas de D=15,7
ntagem de tubo d
PNS, cp, estrias h

es, na cor preta pa
oalhas de D=15,7
ntagem de tubo d
PNS, cp, estrias h

es, na cor preta pa
oalhas de D=15,7
ntagem de tubo d
PNS, cp, estrias h

es, na cor preta pa
oalhas de D=15,7
ontagem de tubo a
anizado a fogo, D
ragem de 31 cordo

ontagem de tubo a
zado a fogo, D=2
m de 37 cordoalha
ontagem de tubo a
zado a fogo, D=2
m de 55 cordoalha
ontagem de tubo a
anizado a fogo, D
ragem de 61 cordo
ontagem de tubo a
anizado a fogo, D
ragem de 73 cordo
ocação de disposi
ra os estais 31 d=
ocação de disposi
ra os estais 37 d=
ocação de disposi
ra os estais 55 d=
ocação de disposi
ra os estais 61 d=
ocação de disposi
ra os estais 73 d=

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
ERMANENTE D

 

ia nº 002/2015

de Luvas de Emend
mm 

90RB RB D=15,2m

njeção de bainha 
=15,2 mm 
njeção de bainha 
=15,2 mm 
njeção de bainha 
=15,2 mm 

ns ativa p/ cabos 

ns ativa p/ cabos 

ns ativa p/ cabos 

e emenda p/ cabo

er.conf.lanç.AC/BC

er.conf.lanç AC/BC

er.conf.lanç AC/BC

m, tensionamento 
Ø15,7mm 

31 cord. C 15,7mm

37 cord. C 15,7mm

55 cord. C 15,7mm

61 cord. C 15,7mm

73 cord. C 15,7mm

de polietileno de a
helicoidais D=180,
ara estais de 31 
7 mm 
de polietileno de a
helicoidais D=200,
ara estais de 37 
7 mm 
de polietileno de a
helicoidais D=225,
ara estais de 55 
7 mm 
de polietileno de a
helicoidais D=250,
ara estais de 61 
7 mm 
de polietileno de a
helicoidais D=280,
ara estais de 73 
7 mm 
antivandalismo, e

D=219,1 mm, com
oalhas D=15,7 mm

antivandalismo, e
73 mm, com flang
as D=15,7 mm 
antivandalismo, e
73 mm, com flang
as D=15,7 mm 
antivandalismo, e

D=323,8 mm, com
oalhas D=15,7 mm
antivandalismo, e

D=323,8 mm, com
oalhas D=15,7 mm
tivos de ancorage
15,7 mm 
tivos de ancorage
15,7 mm 
tivos de ancorage
15,7 mm 
tivos de ancorage
15,7 mm 
tivos de ancorage
15,7 mm 

DA BAHIA 
TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO

     fls. 17/52 

Unidade 

da und 

mm kg 

m 

m 

m 

und 

und 

und 

os und 

C m³ 

C m³ 

C m³ 

e kg 

m m 

m m 

m m 

m m 

m m 

lta 
,00 m 

lta 
,00 m 

lta 
,00 m 

lta 
,00 m 

lta 
,00 m 

m 
 
m 

m 

m 
ges m 

m 
ges m 

m 
 
m 

m 

m 
 
m 

m 

em und 

em und 

em und 

em und 

em und 

ADO 
O 

Quant. 

322,00 

145.915,57 

11.276,40 

823,60 

2.353,20 

1.420,00 

32,00 

56,00 

92,00 

17,60 

5.007,13 

3.061,48 

358.636,14 

30,90 

35,20 

94,40 

122,80 

20,90 

108,70 

236,90 

1.169,30 

2.267,60 

448,40 

7,80 

13,90 

56,70 

93,20 

17,10 

3,00 

5,00 

16,00 

19,00 

3,00 

Preço Unitário 
(R$) 

117,11 

8,17 

34,38 

36,91 

43,71 

603,18 

987,15 

1.765,60 

4.593,25 

414,10 

530,97 

562,77 

32,78 

9.036,15 

9.597,28 

10.707,38 

10.794,86 

10.881,99 

450,17 

484,91 

529,64 

611,07 

724,80 

1.141,97 

1.258,46 

1.502,25 

1.553,55 

1.835,23 

31.876,03 

37.813,52 

59.511,95 

67.067,24 

75.970,45 

Preço Total
(R$) 

37.709,42 

1.192.130,20 

387.682,63 

30.399,07 

102.858,37 

856.515,60 

31.588,80 

98.873,60 

422.579,00 

7.288,16 

2.658.635,81 

1.722.909,09 

11.756.092,66

279.217,03 

337.824,25 

1.010.776,67 

1.325.608,80 

227.433,59 

48.933,47 

114.875,17 

619.308,05 

1.385.662,33 

325.000,32 

8.907,36 

17.492,59 

85.177,57 

144.790,86 

31.382,43 

95.628,09 

189.067,60 

952.191,20 

1.274.277,56 

227.911,35 



ITEM C

9.3.43 SC

9.3.44 SC

9.3.45 SC

9.3.46 SC

9.3.47 SC

9.3.48 SC

9.3.49 SC

9.3.50 SC

9.3.51 SC

9.3.52 SC

9.4. 
9.4.1 SC O

9.4.2 SC 

9.4.3 SC 

9.4.4 SC 
9.4.5 SC 

9.5. 

9.5.1 2S 0
9.5.2 2S 0

9.5.3 SC 

9.5.4 SC 

9.5.5 SC 

9.5.6 SC 

9.5.7 SC 

9.5.8 SC 

9.5.9 SC 

9.5.10 SC 
9.5.11 SC 
9.5.12 SC 

10 

10.1 D

10.2 D

10.3 D

10.4 SC 

10.5 SC 

10.6 SC 

10.7 SC 

10.8 SC 

10.9 D

* Transporte d

6. PROJETO B
O projeto bási
Infraestrutura 
 
 

 

CÓDIGO 

C OAE0538 Fo

C OAE0539 Fo

C OAE0091 Fo

C OAE0096 Fo

C OAE0101 Fo

C OAE0561 

C OAE0562 

C OAE0563 

C OAE0540 

C OAE0541 
M
e

OAE0567 * Fo

OAE0564 

OAE0565 F

OAE0566 
OAE0568 

 
03 991 02 
03 991 01 

OAE0542 Fo

OAE0543 For

OAE0544 For

OAE0545 For

OAE0546 

OAE0547 Gu

OAE0548 G

OAE0549 
OAE0550 
OAE0555 

DER-S/C 

DER-S/C 

DER-S/C 

OAE0556 

OAE0557 

OAE0558 

OAE0559 

OAE0560 Pos

DER-S/C C

dos materiais inc

BÁSICO 
ico, considerado
- SEINFRA, no 

SEC
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..........................
inscrito no Cadas
andatário, a quem
: 

, assinar contrato
tos pertinentes ao

_______ de 2015.

_____________
TANTE LEGAL /  A

ROTEÇÃO AO TR

dade de Licitação

I do art. 7º da Co
oturno, perigoso o

rtir de 14 anos. 

______ de_____.

_____________
NTANTE LEGAL /AS

ADO 
O 

N
X

................., (nac
stro de Pessoas Fís
m outorgamos amp

os, negociar preço
o certame etc).  

___________ 
ASSINATURA 

RABALHO DO M

N
X

nstituição Federal
u insalubre,  

 

___________ 
SSINATURA 

ou

Número 
XXX/XXXX 

ionalidade, estado
sicas do Ministério
plos poderes para

os e demais cond

ENOR 

Número 
XXX/XXXX 

l, para os fins do d

o civil, profissão),
o da Fazenda, sob
a praticar todos os

dições, confessar,

disposto no inciso

, 
b 
s 

, 

o 



 

 
 
 
 
O ESTADO DA 
seu titular _____
_____________ 
concorrência/tom
documento(s) de
CONTRATADA,
 
CLÁUSULA PRI

Constitui objeto 
Ilhéus – Ponta
totalizando 2,7
que integram es
instrumento na q

§1º A CONTRAT
valor inicial atual

§2º As supressõe

§3º É vedada a 
responsabilizand

 
CLÁUSULA SEG
 
 
§1º Prazo de e
emissão da Ord
9.433/2005. 
 
§2º Prazo de v
a  partir da data 
 
CLÁUSULA TER
 
O CONTRATANT
 
§1º - Estima-se p
 
§2º - Nos preços
pessoal da CON
equipamentos ut
relacionem com 
 
Os preços unitá
empresa, pelo pr
 
Não existindo pre
 
CLÁUSULA QUA
 
As despesas para
 

UNI

 
CLÁUSULA QUI
 
O pagamento do
Nota Fiscal/Fatur
 

 

BAHIA, por inter
_____, autorizado

CNPJ nº_____
mada de preços n
e identidade nº __
 celebram o prese

IMEIRA - OBJET

do presente cont
al, com extensã
74 km, de acordo
ste instrumento n
qualidade de ANE

TADA ficará obriga
lizado do contrato

es poderão ser su

subcontratação p
o o CONTRATANT

GUNDA - PRAZO

execução: o praz
em de Serviço, e

vigência do cont
de sua assinatura

RCEIRA - PREÇO

E pagará à CONTR

para o contrato o 

s contratados estã
NTRATADA, como
tilizados, deprecia
o fiel cumpriment

rios das obras ou
reço de referência

eço de referência 

ARTA - DOTAÇÃ

a o pagamento de

IDADE GESTORA

24801 

INTA – DAS MED

o valor contratado
ra, correspondent

SEC

rmédio da Secreta
o pelo Decreto nº
__, Inscrição E
nº _____, Proces
_______, emitido(
ente contrato, que

TO 

trato a conclusã
ão de 533 m, e
o com as especific
na qualidade de A
EXO II. 

ada a aceitar, nas
o, na forma dos §1

periores a 25%, d

arcial do objeto, a
TE por nenhum co

O 

zo de execução da
emitida pela SEIN

trato: o prazo de 
a.  

O 

RATADA, pelos se

valor de ............

ão incluídos todos
o também fardam
ação, aluguéis, ad
to pela CONTRATA

u serviços que nã
a da tabela adotad

será ele fixado m

ÃO ORÇAMENTÁR

este contrato corre

A 

DIÇÕES E PAGA

o será efetuado em
te ao Boletim de M

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

ANEXO IV

MIN

aria ____________
º______, publicad
Estadual/Municipa
so Administrativo
(s) por ______, in
e se regerá pela Le

o das obras de 
e Sistema Viári
ações e obrigaçõe
ANEXO I, e as c

s mesmas condiçõ
1o e 2o do art. 143

desde que haja re

a associação da c
ompromisso assum

as obras/serviços s
NFRA/SIT, admi

vigência do contr

erviços efetivamen

............. (...........

s os custos com m
mento, transporte
dministração, impo
ADA das obrigaçõe

ão forem contem
da pelo órgão, nas

mediante acordo en

RIA 

erão por conta do

FONTE 

0.321.800079 

AMENTO 

m parcelas mensa
Medição, devidame

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
ERMANENTE D

 

ia nº 002/2015

V – MINUTA DO C

 
NUTA DO CONTR

 
Modalid
 

CONTR
DA .....

__, CNPJ nº ____
do no D.O.E. de _
l nº ________

o nº _____, neste
scrito(s) no CPF/M
ei Estadual nº 9.4

Construção de 
o de Acessos a
es constantes do I
constantes da Pro

ões contratuais, a
3 da Lei Estadual n

sultado de acordo

contratada com ou
mido por aquela co

será de 730 (set
itindo-se a sua p

rato será de  820

nte prestados, os v

..........................

material de consum
e de qualquer na
ostos, taxas, emo
es. 

plados no contra
s mesmas bases v

ntre as partes, con

os recursos da Dot

PROJETO

ais em prazo não s
ente validado pela
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CONTRATO 

RATO  

dade de Licitação

RATO QUE ENTR
........... E A EMP

________, situada
___/___/___, dora
_, situado à _
e ato representad
MF sob o nº _____
433/2005, mediant

Ponte sobre o 
ao Porto do Ma
Instrumento Conv
oposta de Preços 

acréscimos ou sup
nº 9.433/05. 

o entre os contrata

utrem, a cessão o
om terceiros. 

tecentos e trinta
prorrogação exclus

0 (oitocentos e 

valores abaixo esp

.......) 

mo, salários, encar
atureza, materiai
lumentos e quaisq

to serão obtidos 
vigentes na época 

nforme artigo 143

tação Orçamentár

O/ATIVIDADE 

3979 

superior a 08 (oito
a fiscalização . 

ADO 
O 

N
 

RE SI CELEBRAM
PRESA... 

a à ____________
avante denomina

_______________
da pelo Sr(s). ___
________,  dorava
te as cláusulas e c

Rio Cachoeira 
lhado, Distrito 

vocatório, especial
apresentada pel

pressões que se f

antes. 

ou transferência, t

a) dias corridos,
sivamente nos te

vinte) dias corr

pecificados:  

rgos sociais, prev
s empregados, in
quer outros custo

multiplicando-se 
da licitação. 

3, inciso II, parágr

ia a seguir especif

ELEME

o) dias, contados 

Número 

M O ESTADO DA

_____, neste ato r
do CONTRATAN

__, adjudicatária
____________, p
ante denomina
condições a segui

na Rodovia BA-
Industrial e fu
lmente as disposiç
a CONTRATADA, 

fizerem no objeto

total ou parcial do

, contado a partir 
ermos do art. 141

ridos, iniciando-se

idenciários e traba
nclusive ferramen
os que, direta ou 

o mesmo descon

rafo 2º da Lei 9.43

ficada: 

NTO DE DESPES

4.4.90.51 

a partir da devida

A BAHIA, ATRAV

representada pelo
NTE, e a Empresa

 vencedora da
portador(es) do(s)
ada  apenas
r ajustadas: 

-001, segmento
uturo Porto Sul,
ções da SEÇÃO B,
que integra este

o, de até 25% do

o contrato, não se

do décimo dia da
1 da Lei Estadual

e a sua contagem

alhistas de todo o
ntas, utensílios e
indiretamente, se

nto proposto pela

33/05. 

SA 

a APROVAÇÃO da

VÉS 

o 
a 
a 
) 
s 

o 
, 
, 
e 

o 

e 

a 
l 

m 

o 
e 
e 

a 

a 



§1º Os Boletins 

a data de início 

(quinze) dias cor
 

§2º A(s) Nota(s

apresentação(õe

REJEITADA(S). 
 
§3º Qualquer p
Contratante, dev
ao recolhimento 
 
§4º Nenhum pa
parcialmente. 
 

§5º Em havend
pertinentes à con
imposta ou inad
pagamento inicia
 
§6º As situações
 
§7º A atualizaçã
obrigação e do s
 
§8º O pagament
 
§9º Os serviços 
foram executado
 
§10º Nas mediç
cada  município  
 

CLÁUSULA SEX
 
Os preços são f
reajustamento p
SEINFRA/SIT, ap
 
§1º A revisão d
documentação q
recompor o preç
§2º O requerime
decadência, em c
§3º A variação d
apenações finan
limite do seu v
aditamento. 
 

CLÁUSULA SÉT

A CONTRATADA
literalmente tran
 
a) alocar dura

SEÇÃO A 
Pavimentaç
compatívei

b) executar o
efetuadas 

c) emitir rela
ESPECIFIC

d) seguir o c
geométrico

e) fornecer e 
desejada. 

f) promover 
equipamen
preservaçã

g) manter, so
deste contr

h) manter se
contratada

i) manter em
j) supervision

prazos de e
k) comunicar 

 

de Medição conte

do primeiro perío

rridos, contados d

s) Fiscal(s)/Fatura

es). A(s) Nota(s) 

pagamento somen
vendo a menciona
dos impostos rela

gamento isentará

do alguma pendên
ntratação, ou aind

dimplência, o pag
ar-se-á após a com

s previstas na legi

ão monetária dos
seu efetivo pagam

to da primeira par

serão medidos m
os. 

ções que abrange
 verificado em ca

XTA - MANUTEN

fixos e irreajustáv
poderá ser feita m
purados e fornecid

de preços, depen
que comprove o 
o que se tornou e
ento de revisão d
consonância com 

do valor contratua
ceiras decorrente

valor corrigido, nã

TIMA - OBRIGAÇ

A, além das deter
scritas, bem como

ante todo o períod
- PREÂMBULO, d
ção em Concreto
is com o objeto de
os serviços objeto
pelo CONTRATAN

atórios mensais d
CAS), onde constar
cronograma físico
os “in loco”, não s

manter no cante

medidas de prot
ntos de proteção i
ão de suas integrid
ob sua exclusiva r
rato; 
us empregados s
 todos os encargo

m perfeito estado d
nar e coordenar o
execução dos serv
sempre o início o

SEC

erão as quantidad

odo com a data de

a data final do pe

(s) será(ão)APRO

Fiscal(s)/Fatura(

nte será efetuado
ada Nota Fiscal/Fa
acionados com a o

á a Contratada das

ncia impeditiva do
da, circunstância q
amento ficará so

mprovação da reg

islação específica 

s pagamentos de
ento, de acordo c

rcela está condicio

mensalmente. No p

em mais de um m
ampo e informado

ÇÃO DAS COND

veis durante o tra
mediante a aplica
dos pela Fundação

nderá de requerim
desequilíbrio eco

excessivo. 
e preços deverá s
o art. 211 da Lei 
l para fazer face a

es das condições 
ão caracterizam 

ÇÕES DA CONTR

rminações contida
o daquelas decorr

do das obras a eq
do instrumento c
o Betuminoso Usi
esta licitação; 
o deste contrato 
TE; 

das atividades de
rão todas as inform
o das etapas de 
e admitindo modi
eiro de serviços t

teção para a red
ndividuais – EPI’s
dades físicas. 
esponsabilidade, t

sujeitos às norma
os e obrigações pr
de limpeza os loca
os trabalhos de e
viços;. 
u conclusão de ca

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

des de serviços ex

e início do prazo 

eríodo a que se ref

OVADA(S) ou REJE

s) que  não tive

o mediante apres
atura, a partir na s
obrigação. 

s responsabilidade

o pagamento, a 
que impeça a liqu
brestado até que
ularização da situ

sujeitar-se-ão à e

evidos pela Admin
com a variação do

onado, obrigatoria

processo de mediç

município, o cálculo
 pelo engenheiro 

DIÇÕES DA PROP

anscurso do praz
ação dos índices 
o Getulio Vargas.

mento da CONTRA
onômico-financeiro

ser formulado pela
10.406/02. 

ao reajuste de pre
de pagamento ne
alteração do me

RATADA 

as na SEÇÃO B –
rentes de lei, obrig

quipe técnica mín
convocatório, com
nado a Quente r

de acordo com a

esenvolvidas de c
mações técnicas d
execução dos s

ficações sem a pr
tudo que for nece

ução ou neutraliz
s necessários, fisca

toda a supervisão

as disciplinares d
revistas na legislaç
ais afetados pela e
ventuais subcontr

ada atividade do e

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
ERMANENTE D

 

ia nº 002/2015

xecutados em perí

execução constan

fere cada Boletim

EITADA(S) no pra

er(em) correspon

sentação da respe
segunda medição

es contratuais, ne

exemplo de erro 
idação da despesa

e a CONTRATADA
ação, não acarret

emissão de nota fis

nistração, em cas
 IGP-M da FGV, p

amente, ao cumpr

ção deverá consta

o do ISS deverá s
fiscal da obra ao 

POSTA – REAJUS

zo de 12 meses d
específicos de re

ATADA quando v
o do contrato, d

a contratada no p

eços previsto no p
ele previstas, bem
esmo, podendo s

– DISPOSIÇOES 
ga-se a: 

nima (item 1.1.4.1
mposta dos profis
recuperação, rest

as especificações 

cunho gerencial, 
das obras. 
erviços observand
révia consulta e co
essário à execuçã

zação dos riscos 
alizando e exigind

o, direção e recurs

a SEINFRA/SIT, 
ção social e trabal
execução dos serv
ratadas, assumind

empreendimento, 

DA BAHIA 
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íodos sucessivos d

nte na Ordem de 

. 

azo máximo de 15

ndência com o B

ectiva Nota Fisca
, está acompanha

m implicará em a

material na apre
a, como obrigaçõe

A providencie as m
ando qualquer ôn

scal eletrônica. 

so de mora, será
ro rata tempore. 

rimento do estabe

r a real alíquota d

ser realizado para
SIT/COCON/COFI

STAMENTO E RE

da data de apres
eajustamento de 

visar recompor o 
devendo ser insta

prazo máximo de 

róprio contrato, q
m como o empenh
ser registrados po

ESPECÍFICAS do

1 – SECÃO B – DI
ssionais com exp
auração e/ou ma

e todas as exigê

em conformidade

do as formas, a
oncordância da fis
ão dos trabalhos,

ocupacionais aos
do que os mesmos

sos humanos para

porém, sem qua
lhista em vigor; 
viços, recolhendo o
do total e única r

mantendo estreita

ADO 
O 

de, no máximo, 3

Serviço, e serão a

5 (quinze) dias út

Boletim de Mediç

al/Fatura em 03 (
ada da documenta

provação definitiv

esentação da nota
es financeiras pen
medidas saneado

nus para o CONTR

 calculada consid

elecido na Cláusula

de ISSQN adotada

a cada município a
M. 

EVISÃO 

sentação da prop
obras rodoviárias

preço que se to
aurada pela próp

um ano a partir d

uando for o caso,
ho de dotações o
or simples apost

o instrumento con

ISPOSIÇÕES ESPE
periência comprov
anutenção rodoviá

ências do Edital 

e com o item 1

s medidas, realiz
calização. 
 dentro dos praz

s seus empregad
s cumpram as nor

a execução comp

lquer vínculo em

os entulhos e dan
responsabilidade p

a comunicação co

0 (trinta) dias cor

aprovados no pra

teis, contados das

ção poderá(ão) s

(três) vias,  emit
ação probatória p

va dos serviços ex

a fiscal/fatura ou 
ndentes, decorren
oras. Nesta hipóte
RATANTE. 

derando a data d

a 07, letras (jj), (ll

a pelo Município em

abrangido, sendo 

posta, após o que
s, referencial DNI

rnou insuficiente,
pria administração

do fato que a ense

, as atualizações, 
orçamentárias sup
tila, dispensando 

nvocatório, que aq

ECIFÍCAS), e item
vada na execução
ária, com caracte

e seus anexos e 

.1.3.6 (SEÇÃO B

zando os controle

zos estipulados e 

dos, bem como f
rmas e procedime

leta e eficiente do

pregatício com a

do-lhes o destino 
pela qualidade e 

om a fiscalização; 

rridos, coincidindo

azo máximo de 15

s datas de sua(s)

ser glosada(s) ou

tida em nome da
ertinente, relativa

xecutados total ou

dos documentos
tes de penalidade

ese, o prazo para

do vencimento da

l) e (nn). 

m que os serviços

as extensões em

e a concessão de
T, utilizados pela

, instruído com a
o quando colimar

ejou, sob pena de

compensações ou
plementares até o

a celebração de

qui se consideram

m XII-2 e XII-3 da
o de serviços de
erísticas  técnicas

 recomendações

B - DISPOSIÇÕES

es geotécnicos e

com a qualidade

fornecer todos os
entos destinados à

os serviços objeto

 mesma. Cabe à

adequado; 
cumprimento dos

o 

5 

) 

u 

a 
a 

u 

s 
e 
a 

a 

s 

m 

e 
a 

a 
r 

e 

u 
o 
e 

 
m 

a 
e 
s  

s 

S 

e 

e 

s 
à 

o 

à 

s 



l) executar f
SEINFRA/S

m) adotar tod
SEINFRA/S

n) não subcon
o) adotar toda

espécie for
p) acatar e cu

sem ônus a
q) pagar em d

encargos e
r) a inadimpl

SEINFRA/S
com a SEIN

s) assumir int
t) reparar, co

defeitos ou
ou no praz

u) responsabi
administrat

v) submeter à
w) abster-se d
x) manter, du
y) responsabi

ocorridos p
judiciais m

z) zelar pela b
designados

aa) comunicar 
bb) atender co

CONTRATA
cc) responder 

que venha
CONTRATA
execução d

dd) respeitar e
CONTRATA

ee) arcar com 
erros, impe
paralisação
maior, circ

ff) manter, du
exigidas na

gg) providencia
hh) efetuar pon

objeto do p
ii) adimplir os
jj) registrar o 

fatura. 
kk) manter can

observânci
ll) fornecer, c

confeccion
mm) planejar as
nn) matricular 

nos termos
carimbada 
da mão-de

oo) não permit
adoção de 

pp) manter no
andamento
técnica que
em poder d

qq) obedecer à
serviços. 

rr) arcar com 
ss) responder 

acidentes d
tt) responder 

terceiros, e
uu) fazer com 

(farda), e f
vv) executar to

seguindo r

 

fielmente os serv
SIT; 
das as providênc
SIT. 
ntratar nenhum se
as as providências
rem vítimas os seu
umprir todas as re
adicional à SEINFR
dia os salários e d

e tributos. 
ência da CONTRA

SIT, nem poderá o
NFRA/SIT; 
teira e total respo
orrigir, remover, r
u incorreções resu
zo para tanto estab
ilizar-se pela per
tiva necessária pa
à fiscalização as a
de veicular publicid
urante todo o perío
ilizar-se pelos ônu
por culpa sua ou
ovidas por terceir
boa e completa ex
s pelo CONTRATA
ao CONTRATANT

om presteza as 
ANTE; 
perante o CONTR

am a se ausenta
ANTE, antecipada
do presente contra
e fazer com que
ANTE, bem como a
todo e qualquer 

erícia própria ou d
o ou interrupção d
unstâncias que de
urante toda a exe
a licitação; 
ar e manter atuali
ntualmente o pag
presente contrato,
s fornecimentos ex
Contrato no CREA

nteiro de obras/se
a da legislação pe
colocar e manter
adas de acordo co
s obras/serviços d
os serviços no IN
s da legislação es
e assinada por pe

e-obra empregada 
tir, em nenhuma h
todas as medidas

o local das obras
o dos serviços, qu
e requeiram soluç
da Contratante ap
às normas de hig

todas as despesas
por todos os ônu

de trabalho. 
financeiramente, 

em razão da execu
que os compone

fazendo uso dos e
odas as obras, se
igorosamente, as 

SEC

viços programado

ias necessárias a

erviço sem o prév
s e assumir todas 
us técnicos e emp
egras e obrigaçõe
RA/SIT; 
demais benefícios

ATADA, com refe
onerar o CONTRA

nsabilidade pela e
reconstruir ou su

ultantes da execuç
belecido pela fisca
rfeita execução 
ara assegurar anda
mostras de todos 
dade ou qualquer
odo da execução 
us resultantes de 
u de qualquer de
os, que lhe venha
xecução dos servi

ANTE, atendendo p
TE qualquer anorm
reclamações sobr

RATANTE pela con
ar do serviço, po
amente, todo e q
ato 

e seus empregado
atentar para as re
dano ou prejuízo
de auxiliares que 
dos serviços contr
everão ser comun
ecução do contrat

zadas todas as lic
amento de todas 
, bem como obser
xigidos pelo instru
A e apresentar o 

erviços com instal
ertinente. 
r no local, enqu
om o manual apro
e forma a não inte

NSS e entregar à S
specífica em vigor
essoa legalmente 
 nos serviços cont
hipótese, a instala
s e providências vi
s/serviços um "D
alidade dos mater
ção por uma das 
pós a conclusão da
giene e prevenção

s decorrentes de e
us e obrigações c

sem prejuízo de m
ução das obras/se
ntes da equipe de
equipamentos de s
erviços e instalaçõ
Normas Técnicas 

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

os nas especifica

ao perfeito desen

io conhecimento e
as obrigações est

pregados, no dese
es estabelecidas n

s aos seus empreg

rência aos encarg
ATANTE. A CONTR

execução dos serv
bstituir, às suas e
ção ou dos materia
alização; 
e completo acab
amento convenien
os materiais a se

r outra informação
dos serviços, as c
quaisquer ações 
 seus empregado

am a ser exigidas 
iços contratados e
prontamente às ob
malidade que inter
re a qualidade d

nduta, freqüência
or motivo justifica
qualquer afastame

os respeitem as 
egras de cortesia n
o de qualquer nat

estejam sob sua 
ratados, exceto qu
icadas no prazo d
to, em compatibil

cenças e alvarás ju
as taxas e impost
rvar e respeitar as
umento convocató
comprovante de 

ações compatíveis

anto durar a ex
opriado a ser forne
erferir no andame
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NN (XXXXXXXX), r

niversário da prop
específicos de rea

o percentual de XX

Preço reajus

NN (XXXXXXXX), r

a ......(indicar o fa
ersário da propos

os de reajustamen
al de XX/XX %, pa

NN (XXXXXXXX), r

s recursos da Dot

O/ATIVIDADE 

a a partir 

ADO 
O 

ultiplicação dos q

cio em XX/XX/XX e
dual 9.433/05. 

do a CONTRATADA

licação dos quanti

cio em XX/XX/XX e
o gerador da pror

e/ou reajustamen

os quantitativos p

ato imprevisível), c

sado, com incid
R$ XXX
R$ XXX

resultante da mu

posta, ocorrido em
ajustamento de o
X/XX %, passando

stado, com incidên
R$ XXXXX
R$ XXXXX

resultante da mu

ato imprevisível), c
sta, ocorrido em _
nto de obras rodov
assando os preços

resultante da mu

ação Orçamentári

EL

Preço reajustad
d
R
R

quantitativos acim

e término em XX/

A ao reajustament

tativos pelos preç

e término em XX/
rogação) e 142 d

nto constantes d

pelos preços unitár

consoante o art. 1

ência a partir de
XXXXXX 
XXXXXX 

ltiplicação dos qu

m ___/___/____, 
obras rodoviárias, 
o os preços a vigo

ncia a partir deXX/
XXXX 
XXXX 

ltiplicação dos qu

consoante o art. 1
___/___/____, con
viárias, referencia

s a vigorar nos seg

ltiplicação dos qu

ia a seguir especif

LEMENTO DE DE

do, com incidênc
eXX/XX/XX 

R$ XXXXXXXX 
R$ XXXXXXXX 

a indicados pelos

/XX/XX, com base

to.  

ços unitários. 

/XX/XX, com base
da Lei estadual nº

do(s) processo(s)

rios, perfazendo o

143, II, “d” ou “e”

eXX/XX/XX

uantitativos acima

 consoante o art.
referencial DNIT,

orar nos seguintes

/XX/XX

uantitativos acima

143, II, “d” ou “e”
nforme o art. 144
al DNIT, utilizados
guintes termos: 

uantitativos acima

ficada: 

SPESA 

cia a partir 

s 

e 

e 
º 

) 

o 

” 

a 

. 
, 
s 

a 

” 
4 
s 

a 



 
CLÁUSULA TER
Dão-se por quita
apenas os event
 
CLÁUSULA QUA
Ficam retificadas
 

 

 

 

RCEIRA 
ados os pagamen
uais pleitos de rev

ARTA  
s as cláusulas em 

CONTRA
 
 

Testemunhas
 
 

SEC

ntos do principal e
visão ou reajustam

desacordo com as

ATANTE 

s (nome CPF) 

D

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

 

e os acessórios d
mento já formulad

s modificações ora

Salvador, 

Declaro que o ex
DO

____________
(nome, carg

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
ERMANENTE D

 

ia nº 002/2015

das parcelas venci
dos, e que se enco

a inseridas, bem a

____ de _______

 
xtrato do aditiv
OE de___/___/_
_____________
go e cadastro do
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TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO

     fls. 39/52 

 

idas e já pagas c
ontram pendentes

assim ratificadas a

__ de 20__. 

CO

Testemu

vo foi publicado 
___. 

_____________
o declarante) 

ADO 
O 

concernentes ao c
 de análise pelo C

as demais. 

ONTRATADA

unhas (nome CP

no 

_ 

 

contrato ora aditiv
CONTRATANTE.   

PF) 

vado, ressalvadoss 



 
 
 
(       ) DECLAR
 
 
Em cumprimento
9.433/05, termos
. 
 
 

 
 
 
(    ) DECLARAÇ
 
 
Em cumprimento
serviços, para 
 
 

 
 
 
 
 

 

RAÇÃO FIRMADA

o ao Instrumento
s conhecimento d

ÇÃO FIRMADA P

o ao Instrumento 
o total e perfeit

SEC

MODELO D

[AS OPÇÕES DE

A PELO PRÓPRIO

o Convocatório ac
e todas as inform

__________
RAZÃO SO

PELO RESPONSÁ

Convocatório acim
to cumprimento

__________
  NNOOMMEE

 

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

DE DECLARAÇÃO

EVEM SER PREV

O LICITANTE 

cima identificado, 
ações e das cond

Salvador _____
______________
OCIAL / CNPJ /NOM

ÁVEL TÉCNICO 

ma identificado, d
o do contrato. 

Salvador _____d

______________
EE  DDOO  EENNGGEENNHHEEIIRRO

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
ERMANENTE D
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ANEXO IV.2
 
 

O DE CIÊNCIA DO
 
Modalid
 

 
VIAMENTE DEFIN

declaramos, para
ições para o cump

_de ____________
_____________
ME DO REPRESEN

eclaro ter vistor

de _____________

_____________
ROO  RREESSPPOONNSSÁÁVVEELL
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OS REQUISITOS

dade de Licitação

NIDAS PELA AD

a os fins da parte
primento das obrig

_______ de20__.
_____________

NTANTE LEGAL /AS

iado e tomado p

______ de  20__.

_____________
TTÉÉCCNNIICCOO  //  AASSSSIINN

ADO 
O 

S TÉCNICOS 

N
 

DMINISTRAÇAO]

e final do inciso 
gações objeto da 

___________ 
SSINATURA 

pleno conhecim

 

___________ 
NNAATTUURRAA  

Número 

] 

IV do art. 101 da
licitação. 

ento, do local d

a Lei estadual nº

de execução dos

º 

s 



Em

DE

DA

 
 
 

mpresa: 

ESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

 

 

 

 

ATA: 

 

LOCALIZAÇÃ

 

 

 

 

EMPRESA: 

SEC

RELAÇÃO

 

RELAÇÃO

ÃO CONT
(nome e

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

O DOS TRABALH

O DOS TRABALHO

TRATANTE 
e endereço) 

 

 

 

 

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
ERMANENTE D

 

ia nº 002/2015

 
ANEXO IV.3

 
 

HOS SIMILARES
 
Modalid
 

 
 

 
 
 

OS SIMILARES REA

PARTICIP. I
CONSÓR

IDENTIFICAÇÃO, 

DA BAHIA 
TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO
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S REALIZADOS P

dade de Licitação

ALIZADOS PELA E

NDIV. (I) / 
RCIO (C) 

QUALIFICAÇÃO E

ADO 
O 

PELA EMPRESA  

N
 

EMPRESA

PERÍODO DE
EXECUÇÃO

INÍCIO FI

 

 

 

 

E ASSINATURA DO

Número 

E 
 

CUST
I

RIM 

 

 

 

 

O RESPONSÁVEL 

TOS A PREÇOS 
INICIAIS 

R$1.000,00 

 

 

 

 



IDENTIFICAÇÃO
E 

LOCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS

(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(01) Por ordem
(02) Individual 

(03) Na data da

 

 

O 

O 
S 

OBJETO 
OU 

NATUREZA D
SERVIÇOS

 

 cronológica das d
(I), Consórcio, Su

a licitação  

SEC

RELAÇÃO D

RELAÇÃ

DOS 
S 

CONTRATA
(Nome 

Endereço

 

datas de início.  
ubcontrato (S). Em

 

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

DOS CONTRATOS

ÃO DOS CONTR

ANTE 
e 
o) 

PARTICIPA
O 
(2) 

 

  
m caso de consórc

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
ERMANENTE D

 

ia nº 002/2015

ANEXO IV.4
 

S DA EMPRESA 
 
Modalid
 

 
 

RATOS DA EMPR

AÇÃ
PERÍODO

INÍCIO 
MÊS/ANO

 

   
cio ou subcontrata

DA BAHIA 
TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO

     fls. 42/52 

EM EXECUÇÃO E

dade de Licitação

ESA EM EXECUÇ
O DE EXECUÇÃO

FIM 
MÊS/ANO 

 

  
ção, indicar a per

ADO 
O 

E A INICIAR 

N
 

ÇÃO E A INICIAR
VALOR 

R$
DAT
BAS

MÊS/

  

rcentagem de part

Número 

R 

% AINDA
EXECUT

(3) 

TA 
SE 
/ANO 

 

ticipação e faturam

A A
TAR

A SER 
PREENCHID

PELA 
SIT/SEINFR

 

mento  

DO

RA



RODOVIA:  
TRECHO:  
SUBTRECHO:  

CFA = 10 (AC +
  
CFA = CAPACID
  
AC   = ATIVO C
  
RLP = REALIZÁ
  
IT     = IMOBIL
  
IF     = IMOBIL
  
PC   = PASSIVO
  
ELP  = EXIGÍVE
 
AC   =  RLP =  
IT    =   
IF    =   
PC   =   
ELP =   
CFA =  

 

N
D
E

+ RLP + IT - PC - 

DADE FINANCEIRA

CIRCULANTE  

ÁVEL A LONGO PR

LIZADO TOTAL  

LIZADO FINANCEI

O CIRCULANTE  

EL A LONGO PRAZ

 

SEC

DEMONS

DEM
Nº DO EDITAL  
DATA BASE DA LIC
EXTENSÃO CONTR

ELP - IF)  

RA ATUAL  

RAZO  

IRO  

ZO  

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

STRATIVO DA DI

MONSTRATIVO D

CITAÇÃO:  
RATUAL  

  
            n 
DFL = ----

               
DFL= DISP
EM  
LICITAÇÂO
Va = VALO

DFL = 

  
IL = ÍNDIC
  
        AC +
IL = ------
        PC +
  

IL =  

NOME E A
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ANEXO IV.5
 

ISPONIBILIDAD
 
 
Modalid
 

 
DA DISPONIBILI

x CFA  
-------------- - Va 

    12  
PONIBILIDADE FI

O (meses)  
OR RESIDUAL ATU

CE DE LIQUIDEZ 

+ RLP  
--------  

+ ELP  

ASSINATURA DO L
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DE FINANCEIRA

dade de Licitação

IDADE FINANCE

INANCEIRA LÍQUI

UALIZADO DOS CO

LICITANTE 

ADO 
O 

A LÍQUIDA 

N
 

EIRA LÍQUIDA 
EMPR
LOTE
PRAZ

DA n= PRAZO DE

ONTRATOS (R$) 

Número 

RESA:  
E:  
ZO:  

E EXECUÇÃO DOS 

 

 

SERVIÇOS 



 
Em cumprimento
Complementar n

(  ) Não ha

(  ) Haver
termo 

 

 
 
 

 

o à cláusula XII-2
º 123/06:  

aver restrição na 

r restrição na co
inicial correspond

SEC

MODELO

[EXCLUSIVA

2.1.1 da SEÇÃO A

comprovação d

omprovação da
derá à data da dec

__________

RAZÃO SOC

 

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

O DE DECLARAÇ

(LEI COM
A PARA MICROE

A – PREÂMBULO 

a nossa regular

 nossa regularid
claração do vence

Salvador _____

______________

CIAL /CNPJ /NOM

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
ERMANENTE D

 

ia nº 002/2015

ANEXO V  
ÇÃO QUANTO À 

 
MPLEMENTAR nº
EMPRESA E EMP

do instrumento c

 
 

ridade fiscal.
[ou]

dade fiscal, a cu
dor. 

_de ____________
 

_____________
 

ME DO REPRESENT
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REGULARIDADE

º 123/06) 
PRESA DE PEQU

convocatório acim

uja regularização 

_______ de20__.

_____________

TANTE LEGAL /  A

ADO 
O 

E FISCAL 

ENO PORTE] 

a identificado, de

procederemos no

___________ 

ASSINATURA 

eclaramos, para 

o prazo de 2 (dois

os efeitos da Lei

s) dias úteis, cujo

i 

o 



 

 

Declaramos, par
endereço na XXX
até a presente d

 

Item 
 
 
 

 

 

a fins de habilitaç
XXXXXXXXXXXXXX
ata, registros neg

 
 
 

Especificação 
 
 
 
 

SEC

MODEL

ção em processo l
XXXXXXXXX, pres
ativos que compro

Discrimi

__________
RAZÃO SO

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

PROVA DE
LO DE COMPROV

icitatório, que a e
tou serviço de xx
ometam a prestaç

inação 

Salvador _____d

______________
OCIAL / CNPJ /NOM

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
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ANEXO VI 

E QUALIFICAÇÃO
VAÇÃO DE APTI

 
Modalid
 

 
empresa XXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxx, 
ção. 

 
 

Quantitativo

 
 
 

de _____________

_____________
ME DO REPRESEN

DA BAHIA 
TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO
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O TÉCNICA 
IDÃO DE DESEM

dade de Licitação

XXXXXXXXXXXXXX
atendendo integr

Unid.

______ de20___.

_____________
NTANTE LEGAL /AS

ADO 
O 

MPENHO 

N
 

XXXXXXXXXXXXXXX
ralmente as espec

 
 
 

P

 

___________ 
SSINATURA 

Número 

XX, CNPJ XXXXXX
cificações contrat

Qua

Prazo de execuç
 
 
 
 

XXXXXXXXXX, com
tadas, inexistindo,

nt.

ção

m 
, 



 
DECLARAÇÃO F
 
Em cumprimento
9.433/05, termos

 

(  ) Decla

 
Declaro, em obs
técnico, em estr
ocasião da fase d
 
[LISTAR MÁQU
 
Obs.: A compr
uma das segui
serviços; e) Te
contratual vir a

 
(  ) Decla

 
Declaro, em obse
pessoal técnico, 
verificada após
184, V da Lei est
 
[LISTAR MÁQU
 
Obs.: A compr
uma das segui
serviços; e) Te
contratual vir a

 

 

FIRMADA PELO 

o ao Instrumento
s conhecimento d

MODEL

aração de dispo

servância ao art. 1
rita consonância c
de habilitação. 

UINAS/EQUIPAM

rovação de que 
ntes formas: a)
ermo através do
a ser a esta adju

aração de dispo

ervância ao art. 1
conforme relaçã

s a homologaçã
tadual nº 9.433/0

UINAS/EQUIPAM

rovação de que 
ntes formas: a)
ermo através do
a ser a esta adju

SEC

MODELO D

PRÓPRIO LICIT

o Convocatório ac
e todas as inform

__________
RAZÃO SO

LO DE INDICAÇÃ

onibilidade imed

101 da Lei 9.4333
com os requisitos 

MENTOS/PESSO

o pessoal técn
 Carteira de Tra
o qual o profiss
udicado. 

__________
RAZÃO SO

onibilidade futur

01, §6º da Lei 9.4
o abaixo, em est
o e adjudicação
5. 

MENTOS/PESSO

o pessoal técn
 Carteira de Tra
o qual o profiss
udicado. 

__________
RAZÃO SOC

 

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

PROVA DE

DE DECLARAÇÃO

TANTE 

cima identificado, 
ações e das cond

Salvador _____d

______________
OCIAL / CNPJ /NOM

PROVA DE
ÃO DAS INSTALA

diata  

3/05, para fins de
estabelecidos no 

OAL TÉCNICO ES

ico indicado pe
abalho; b) Certid
sional assuma o

Salvador _____d

______________
OCIAL / CNPJ /NOM

ra 

4333/05, para fins
trita consonância 

o do objeto, esta

OAL TÉCNICO ES

ico indicado pe
abalho; b) Certid
sional assuma o

Salvador _____d

______________
CIAL / CNPJ / NO
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ANEXO VII 
 

E QUALIFICAÇÃO
 
 

O DE CIÊNCIA DO
 
Modalid
 

 

declaramos, para
ições para o cump

 

de ____________

 

_____________
ME DO REPRESEN

 
 
 

ANEXO VIII
E QUALIFICAÇÃO
AÇÕES, DO APA

 
Modalid
 

 prova de qualific
instrumento conv

SPECIALIZADO]

elo licitante vinc
dão do Conselho
o compromisso 

 
de _____________

_____________
ME DO REPRESEN

 

s de prova de qua
com os requisito

ando ciente de que

SPECIALIZADO]

elo licitante vinc
dão do Conselho
o compromisso 

 
de _____________

_____________
ME DO REPRESEN
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O TÉCNICA 

OS REQUISITOS

dade de Licitação

a os fins da parte
primento das obrig

_______ de 2013.

_____________
NTANTE LEGAL /AS

O TÉCNICA 
RELHAMENTO E

dade de Licitação

cação técnica, disp
vocatório, conform

cular-se-á à exe
o Profissional; c
de integrar o q

______ de20___.

_____________
NTANTE LEGAL /AS

lificação técnica, q
os estabelecidos 
e a declaração fal

cular-se-á à exe
o Profissional; c
de integrar o q

______ de20___.

_____________
NTANTE LEGAL /A

ADO 
O 

S TÉCNICOS  

N
X

e final do inciso 
gações objeto da 

___________ 
SSINATURA 

E DO PESSOAL T

N
X

por das instalaçõe
me relação abaixo

ecução contratu
c) Contrato socia
quadro técnico d

 

___________ 
SSINATURA 

que disporei das i
do instrumento c
sa caracteriza o il

ecução contratu
c) Contrato socia
quadro técnico d

 

___________ 
ASSINATURA 

Número 
XXX/XXXX 

IV do art. 101 da
licitação. 

TÉCNICO 

Número 
XXX/XXXX 

es, do aparelhame
o, a qual poderá 

ual deverá ser f
al; d) Contrato d
da empresa no 

nstalações, do ap
convocatório, a q
lícito administrativ

ual deverá ser f
al; d) Contrato d
da empresa no 

a Lei estadual nº

ento e do pessoal
ser verificada por

feita através de
de prestação de
caso do objeto

parelhamento e do
qual poderá ser
vo previsto no art.

feita através de
de prestação de
caso do objeto

º 

l 
r 

e 
e 
o 

o 
r 
. 

e 
e 
o 



Todas  
 

Código 

2 S 01 000 00
1 A 01 105 01

SC TER0001 

2 S 09 002 05

2 S 01 100 23

2 S 01 100 24

2 S 01 100 25
2 S 01 100 32
2 S 01 100 33
2 S 09 002 91
3 S 01 200 00
2 S 09 002 05
2 S 01 511 00

2 S 05 303 01 
2 S 05 303 02
2 S 05 303 59 
2 S 05 303 60 
2 S 05 303 11 
2 S 03 329 52 
2 S 03 580 02 
2 S 03 371 02 
2 S 03 322 50 
2 S 04 000 00
SC TER0011 *

 

SC TER0001 

2 S 09 002 05
SC DRE0187 *
SC DRE0186 *

2 S 04 960 51 

SC DRE0062 *
SC DRE0185 *
SC DRE0085 *
SC DRE0086 *

2 S 04 950 73 

 

SC BET0003 

SC BET0001 

SC BET0007 

SC BET0004 

SC BET0005 

 
2 S 02 110 00

Código 

2 S 02 300 00 
2 S 02 200 00 

2 S 02 230 50 

2 S 02 540 51
2 S 02 400 00 

 

TERRAPLEN
0 Desm. dest. l
1 Expurgo de ja

Carga de Mat

5 Transporte lo

3 Esc. carga tra

4 Esc. carga tra

5 Esc. carga tra
2 Esc. carga tra
3 Esc. carga tra
1 Transporte co
0 Escavação e c
5 Transporte lo
0 Compactação
* Terra armada
* Terra armada
* Escamas de c
* Concr.soleira/
* Montagem de
* Concr.estr.fck
* Fornecimento
* Forma de pla
* Concr.estr.fck

0 Escavação ma
* Compactação

DRENAGEM

Carga de Mat

5 Transporte lo
* Escoramento 
* Caixa de rece
* Boca de lobo 

* Caixa de rece
* Caixa de rece
* Galeria tubula
* Galeria tubula
* Dissipador de

LIGANTES B

Aquisição de 

Aquisição de 

Aquisição de 

Transporte de

Transporte de

PAVIMENTA

0 Regularização

* Imprimação 
* Sub-base solo

* Base de brita

* CBUQ - capa 
* Pintura de lig

SEC

NOR

C
Ponte 

O

NAGEM
impeza áreas c/ar
azida (const e rest

terial de 1ª Cat 

ocal em rodov. pav

ansp. mat 1ª cat D

ansp. mat 1ª cat D

ansp. mat 1ª cat D
ansp. mat 1ª cat D
ansp. mat 1ª cat D
omercial c/Basc. 1
carga mat. jazida 

ocal em rodov. pav
o de aterros a 100
a - ECE - greide 0,
a - ECE - greide 6,
concr.armado para
/arremates de ma
e maciço terra arm
k=30MPa-c.raz.c/a
o, preparo e coloc
ca compensada p
k=10MPa-c.raz.us
anual em materia

o de aterros em te

 E OBRAS DE AR

terial de 1ª Cat 

ocal em rodov. pav
contínuo 

epção tipo C, p/ Ø
simples grelha co

epção tipo D3, n=
epção tipo D3, n=
ar de concreto Ø0
ar de concreto Ø0
e energia - DEB 03

BETUMINOSOS 

Asfalto diluido CM

Cimento asfáltico 

Emulsão asfáltica

e material betumi

e material betumi

AÇÃO 

o do subleito 

o estabilizado gran

 graduada BC 

rolamento AC/BC
ação

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

RMA RODOVIÁR

ESPECIFICA
CONSTRUÇÃO D
 de Pontal e seu
Orçamento Base

SERVIÇO

rv. diam. até 0,15
tr) 

vim. (const.)

DMT 200 a 400m 

DMT 400 a 600m 

DMT 600 a 800m 
DMT 2000 a 3000
DMT 3000 a 5000
10m³ em rodov. p
(consv) 

vim. (const.)
0% proctor norma
,0<h<6,00m 
,0<h<9,00m
a terra armada AC
aciço terra arm.AC
mada 
adit.conf.lanc.AC/
ação formas aço C

plastificada 
so ger.conf.lanç.AC
l 1a cat 

erra armada

RTE CORRENTES

vim. (const.)

Ø1,00 m, 1,50 m <
oncr. BLS 01 AC/B

2, p/ Ø0,60 m, 1,
5, p/ Ø0,60 m, 1,

0,40 m, manilha CA
0,60 m, manilha CA
3 AC/BC/PC 

M-30 

CAP 50/70 

 RR-1C 

noso a frio  D=41

noso a quente  D=

SERVIÇO

nul. s/ mistura

C  
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ANEXO IX 
 
 

RIA  - ESPECIFIC
 
Modalid

 

AÇÕES TECNICAS
DE PONTE SOBR
us Sistemas Viár
e Referencial SI

OS 

 m 

c/e 

c/e 

c/e 
m c/e
m c/e
avim. (const.)

l

C/BC 
C/BC

BC 
CA 50

C/BC

S 

< h ≤ 2,00 m AC/B
BC 

50 m < h ≤ 2,00 
50 m < h ≤ 2,00 
A-1 AC/BC 
A-2 AC/BC

18,0km 

=422,0km 

OS 

DA BAHIA 
TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO

     fls. 47/52 

CAÇÃO DE SERV

dade de Licitação
Concorrência P

S DOS SERVIÇO
RE O RIO CACHO
rios de Acesso -
ICRO 2 MARÇO 

BC

m AC/BC 
m AC/BC

ADO 
O 

VIÇO 

Pública 
N

OS
OEIRA

Ilhéus/BA 
2015

Es

DNER ES-278
DNER ES-278
DNER ES-278
01/01 

DNER-ES-280

DNER-ES-280

DNER-ES-280
DNER-ES-280
DNER-ES-280

DNER-280 e 

DNER-ES-282
NBR 9286 
NBR 9286 
DNER-ES-330
DNER-ES-330
DNER-ES-282
DNER-ES-330
DNER-ES 331
DNER-ES-333
DNER-ES-330
  
DNER-ES-282

  

DNER ES-278
01/01 

DNER-ES 337
DNIT-ES-026
DNER-ES-287

DNIT-ES-026
DNIT-ES-026
DNIT 023/20
DNIT 023/20
DNER-ES-287

  

Portaria nº 3
363/97 
Portaria nº 3
204/95 
Portaria nº 3
369/97 

Acórdão 340

Acórdão 340

  

DNER-ES-299

Es

DNER-ES-306
DNER-ES-303

DNER-ES-303

DNER-ES-313
DNER-ES-307

Número 
002/2015

specificação 

8-97  
8-97  
8-97 / DERBA-ES-

0 

0 

0 
0 
0 

DNER-281 

2 

0, 331, 333/97 
0, 331, 333/97 
2/97 
0/97 
1/97 
3/97 
0/97 

2 

8-97 / DERBA-ES-

7/97 
6/2004 
7 

6/2004 
6/2004 
006-ES 
006-ES 
7 

349 (06/03/10); EM

349 (06/03/10); EM

349 (06/03/10); EM

2/2010 (08/12/20

2/2010 (08/12/20

9 

specificação 

6 
3 

3 

3 
7 

5 

Unidad

m² 
m³

-T- m³ 

tkm

m³ 

m³ 

m³ 
m³
m³
tkm
m³ 
tkm
m³
m² 
m²
m³ 
m³
m²
m³ 
kg
m² 
m³
m³ 
m³

  

-T- m³ 

tkm
m²
und
und

und
und
m 
m

und

  

M t 

M t 

M t 

010) t 

010) t 

  

m²

Unidad

m²
m³

m³ 

t 
m²

de 

de 



 
2 S 05 301 50 

2 S 05 300 02 

 
2 S 04 910 55
SC OBC0003 *
3 S 02 900 00 

 
4 S 06 110 01
4 S 06 110 02
4 S 06 120 01
4 S 06 121 11
4 S 06 200 02
4 S 06 203 01

2 S 06 210 51 
SC SIN0001 *

 
SC OAE0119 

E907 

83770 

73890/002 
SC OAE0166 
SC OAE0500 

SC OAE0501 

SC OAE0502 

2 S 03 322 50 

2 S 03 580 02 

2 S 03 000 02
2 S 03 940 01

2 S 03 370 00 

SC OAE0503 

SC OAE0057 
SC OAEO504
SC OAEO505
SC OAE0506 
SC OAE0506A
SC OAEO507

SC OAEO507A

SC OAE0047 *

2 S 03 580 02 

SC OAE0047 *

 
2 S 03 371 02 

SC OAE0168 

2 S 03 580 02 

2 S 03 119 01 
SC OAE0147 *

SC OAE0508 

Código 

SC OAE0509 

SC OAE0510 
SC OAE0511 
SC OAE0512 
SC OAE0513 

2 S 03 510 00

SC OAE0515 

SC OAE0514 

 

CONTENÇÕE

* Alvenaria de 

* Enrocamento

OBRAS COM

5 Meio-fio de co
* Calçada em c
* Remoção me

SEGURANÇA

1 Pintura faixa 
2 Pintura setas 
1 Forn. e coloca
1 Forn. e coloca
2 Forn. e impla
1 Confecção su
* Pórtico metál

* Semipórtico m

OBRA D'ART

Escavação es
Conjunto Mot
fundação) 
Escoramento 

Ensecadeira d
Arrasamento 
Arrasamento 
Fornecimento
esp. 3,0mm 
Fornecimento
esp. 12,5mm 

* Concr.estr.fck

* Fornecimento

2 Escavação ma
1 Reaterro e co

* Forma comum

Escoramento 

Pintura à bas
4 Taxa de insta
5 Taxa de insta

Execução de 
A Execução de 
7 Execução de 

A Execução de 

* Concr.estr.fck

* Fornecimento

* Concr.estr.fck

Mesoestrutu

* Forma de pla
Forma trepan

* Fornecimento

* Escoramento 
* Fornec. Corte

Fornecimento
mm 

Fornecimento
mm 
Forn. coloc. e
Forn. coloc. e
Forn. corte. e
Forn. eproten

0 Aparelho apo

Fornecimento

Fornecimento

SEC

ES 

pedra argamassad

o de pedra jogada 

MPLEMENTARES

oncreto - MFC 05 
concreto desempe
canizada de reves

A VIÁRIA 

c/termoplástico-3
e zebrado term.-

ação de tacha refl
ação de tachão re
ntação placa sina

uporte e travessa p
ico AC/BC 
metálico AC/BC 

TE ESPECIAL (P

staca escavada Ø2
to-Bomba - com m

contínuo de valas

de madeira com p
e preparação da c
e preparação da c

o, Transporte, pos

o, Transporte, pos

k=10MPa-c.raz.us

o, preparo e coloc

anual de cavas em
ompactação 

m de madeira 

para blocos sobre

se de asfalto 
alação e mobilizaçã
alação e mobilizaçã
estaca raiz Ø410m
estaca raiz Ø410m
estaca raiz Ø305m

estaca raiz Ø305m

k=40MPa-c.raz.us

o, preparo e coloc

k=40MPa-c.raz.us

ura 

ca compensada p
nte 

o, preparo e coloc

com madeira de 
e e coloc. Cabos a
o, corte, colocação

o, corte, colocação

e prot. de ancorag
e prot. de ancorag
ecoloc. de barras d
nsão de anc. ativa

oio em neoprene fr

o e colocação de a

o e colocação de a

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

da AC/BC/PC 

S 

AC/BC 
enado 7 cm
stimento betumino

3 anos (p/ aspersã
3 anos (p/ aspers
let. monodireciona
eflet. bidirecional
liz. tot.refletiva 
p/placa sinaliz.

ONTE) 

2000 mm 
motor (11 kW) (pa

s, misto, com Perf

parede dupla  
cabeça da estaca 
cabeça da estaca 
sicionamento e cra

sicionamento e cra

so ger.conf.lanç.AC

ação formas Aço C

m material 1a cat

e água 

ão de equipament
ão de equipament
mm em solo - incl
mm em solo Sobre
mm em rocha - inc

mm em rocha Sob

so ger.conf.lanç AC

ação formas Aço C

so ger.conf.lanç AC

plastificada 

ação formas aço C

OAE 
ço CP-190RB RB D
o e injeção de bain

SERVIÇO

o e injeção de bain

gens ativa p/ cabo
gens ativa p/ cabo
de aço ST-85/105
 aço ST-85/105 D

retado-forn. eaplic

aparelho de apoio 

aparelho de apoio 
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oso

ão)
ão)
al 

ara Esgotamento d

fil I de 8" 

Ø2000mm 
raiz

avação de camisa 

avação de camisa 

C/BC

CA 50 

tos de estaca esca
tos de estaca raiz
usive materiais 
e Água- inclusive 
clusive materiais

bre Água- inclusive

C/BC

CA 50 (Estacas Ø=

C/BC  (Estacas Ø=

CA 50 

D=15,2mm 
nha metálica Di=6

OS 

nha metálica Di=7

os 6Ø=15,2mm
os 10Ø=15,2mm 
 DYWIDAG D=32

DYWIDAG D=32mm

c. 

metálico fixo para

metálico fixo para

DA BAHIA 
TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO

     fls. 48/52 

da cavas de 

metálica Ø410mm

metálica Ø2000m

avada 

materiais

e materiais 

=2000mm) 

=2000mm) 

60 mm P/6 D=15,

75 mm P/10 D=15

mm
m 

a carga de 1300tf

a carga de 1000tf

ADO 
O 

  

DNER-ES-286

DNER-ES-347

  

DNER-ES-290
DNER-ES 350
DNIT 085/20

  

DNER-EM-27
DNER-EM-37
DNER-339 
DNER-339 
DNER-340 
DNER-340 
DNER-ES-340
DNER-ES-340

  

DNIT 121/20

  

SIT ES-OAE-

SIT ES-OAE-
DNIT 121/20
EP02

m DNIT 121/20

mm DNIT 121/20

DNER-ES-330
DNER-ES 331
- ES 
SIT ES-OAE-
  
DNER-ES-330
e SIT ES-OAE
  

DNER-ES 349
  

DNIT 121/20
DNIT 121/20
DNIT 121/20

DNIT 121/20

DNER-ES-330
DNER-ES 331
- ES 
DNER-ES-330

  

DNIT 120/20
DNIT 120/20
DNER-ES 331
- ES 
SIT ES-OAE-
DNER-ES-332

,2 DNER-ES 332

Es

5,2 DNER-ES 332

DNER-ES-332
DNER-ES-332
DNER-ES-335
DNER-ES-335
ES-AO 36/96
9783:1997 

f EP03 

f EP03 

6 

7 

0 
0/97 
006-ES 

76/00; EM 372/00 
72/00 

0 
0 

009 - EP01 

04/01 

03/01 
009 - EP01 

009  

009  

0 
1/97 e DNIT 118/

02/01 

0, DNIT 120/2009
E-11/01 

9/97 

009 - EP02 
009 - EP02 
009 - EP02 

009 - EP02 

0 
1/97 e DNIT 118/

0 

009- ES e DNER-E
009- ES 
1/97 e DNIT 118/

12/01 
2, 375 E 376 

2,37 

specificação 

2,37 

2, 375 E 376 
2, 375 E 376 
5 E 
5 E 

6 e ABNT  NBR  

  

m³ 

m³ 

  

m
m²
m³

  

m²
m²
und
und
m² 
und
und
und

  

m³

h 

m² 

m² 
und
und

m 

m 

m³
2009 kg 

m³ 
m³ 

9- ES m² 

m3 

m² 
und
und
m 
m
m 

m 

m³
2009 kg 

m³ 

  

S-333 m² 
m²

2009 kg 

m³ 
kg 

m 

Unidad

m 

und
und
kg
und

kg 

und

und

de 



SC OAE0521 

SC OAE0520 

SC OAE0519 

SC OAE0518 

SC OAE0517 

SC OAE0516 

SC OAE0012 *
SC OAE0048 *
SC OAE0046 *
1 A 01741 51 
SC OAE0008 *
SC OAE0027 

2 S 03 328 50
2 S 03 329 52 

SC OAE0047 *

 
2 S 03 371 02 

2 S 03 119 01 

2 S 03 580 02 

SC OAE0523 

SC OAE0524 

SC OAE0525 

SC OAE0512 
SC OAE0513 

SC OAE0106 

SC OAE0147 *

SC OAE0508 

SC OAE0526 

SC OAE0066 

SC OAE0510 
SC OAE0527 
SC OAE0064 
SC OAE0065 

2 S 03 322 50 
2 S 03 328 50

2 S 03 329 53 
SC OAE0047 *
SC OAE0047 *
SC OAE0528 

Código 

SC OAE0105 *

SC OAE0536 

SC OAE0537 

SC OAE0080 

SC OAE0085 

SC OAE0090 

SC OAE0538 

SC OAE0539 

SC OAE0091 

SC OAE0096 

 

Fornecimento
1400 tf 
Fornecimento
1300 tf 
Fornecimento
1100 tf 
Fornecimento
650 tf 
Fornecimento
550 tf 
Fornecimento
500 tf 

* Reaterro com
* Fornecimento
* Fornecimento
* Fornecimento
* Fornecimento

Dreno de PVC
0 Concr.estr.fck
* Concr.estr.fck

* Concr.estr.fck

Superestrut

* Forma de pla

* Escoramento 

* Fornecimento

Lançamento e

Lançamento e
solo 
Lançamento e
água 
Forn. corte. e
Forn. e prote

Fornecimento

* Fornec. corte
Fornecimento
mm 

Fornecimento
mm 
Fornecimento
mm 
Forn. coloc. e
Forn. coloc. e
Forn. coloc. e
Forn. coloc. e

* Concr.estr.fck
0 Concr.estr.fck
* Concr.estr.fck

* Concr.estr.fck
* Concr.estr.fck

Concr.estr.fck

* Fornecimento
Ø15,7mm 

Fornecimento
d=15,7 mm 

Fornecimento
d=15,7 mm 

Fornecimento
d=15,7 mm 
Fornecimento
d=15,7 mm 
Fornecimento
d=15,7 mm 
Fornecimento
d=15,7 mm 
Fornecimento
d=15,7 mm 
Fornecimento
d=15,7 mm 
Fornecimento
d=15,7 mm 

SEC

o e colocação de a

o e colocação de a

o e colocação de a

o e colocação de a

o e colocação de a

o e colocação de a

m solo cimento 
o e espalhamento 
o, carga, transport
o e assentamento 
o e aplicação de g
C D=50 mm 
k=25MPa-c.raz.c/a
k=30MPa-c.raz.c/a

k=40MPa-c.raz.us

tura 

ca compensada p

com madeira de 

o, preparo e coloc

e posicionamento 

e posicionamento 

e posicionamento 

e coloc. de barras 
nsão de anc. ativa

o, preparo e coloc

e e coloc. cabos aç
o, corte, colocação

o, corte, colocação

o, corte, colocação

e prot. de ancorag
e prot. de ancorag
e prot. de ancorag
e prot. de ancorag
k=10MPa-c.raz.us
k=25MPa-c.raz.c/a
k=35MPa-c.raz.c/a
k=40MPa-c.raz.us
k=40MPa-c.raz.us
k=45MPa-c.raz.us

o, transporte, mon

o e colocação de d

o e colocação de d

o e colocação de d

o e colocação de d

o e colocação de d

o e colocação de d

o e colocação de d

o e colocação de d

o e colocação de d

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

aparelho de apoio 

aparelho de apoio 

aparelho de apoio 

aparelho de apoio 

aparelho de apoio 

aparelho de apoio 

de areia AC 
te e espalhamento
de tubo poroso Ø
eotextil OP-30 ou 

adit.conf.lanc.AC/
adit.conf.lanc.AC/

so ger.conf.lanç AC

plastificada 

OAE 

ação formas aço C

de placa pré-mol

de placa pré-mol

de placa pré-mol

aço ST-85/105 DY
a aço ST-85/105 D

ação de Luvas de 

ço CP-190RB RB D
o e injeção de bain

o e injeção de bain

o e injeção de bain

gens ativa p/ cabo
gens ativa p/ cabo
gens ativa p/ cabo
gens de emenda p
so ger.conf.lanç.AC
adit.conf.lanc.AC/
adit.conf.lanc.AC/
so ger.conf.lanç AC
so ger.conf.lanç AC
so ger.conf.lanç AC

SERVIÇO

ntagem, tensionam

dispositivos de anc

dispositivos de anc

dispositivos de anc

dispositivos de anc

dispositivos de anc

dispositivos de anc

dispositivos de anc

dispositivos de anc

dispositivos de anc

 
O DO ESTADO 
INFRAESTRUT
ERMANENTE D
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metálico unidirec

metálico unidirec

metálico unidirec

metálico unidirec

metálico unidirec

metálico unidirec

o de gravilhão BC
Ø=0,20m

similar

BC
BC

C/BC 

CA 50 

dada de concreto 

dada de concreto 

dada de concreto 

YWIDAG D=32mm
DYWIDAG D=32m

Emenda p/ ST 85

D=15,2mm
nha metálica Di=6

nha metálica Di=8

nha metálica Di=9

os 6Ø=15,2mm
os 12Ø=15,2mm 
os 19Ø=15,2mm
p/ cabos 19Ø=15,2
C/BC
BC 
BC
C/BC 
C/BC
C/BC

OS 

mento e injeção de

coragem ativo par

coragem ativo par

coragem ativo par

coragem ativo par

coragem ativo par

coragem passivo p

coragem passivo p

coragem passivo p

coragem passivo p

DA BAHIA 
TURA DO ESTA
DE LICITAÇÃO
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cional para carga d

cional para carga d

cional para carga d

cional para carga d

cional para carga d

cional para carga d

de até 1000kg 

de até 6000kg, e

de até 6000kg, e

m
mm 

5/105 Ø32mm 

60 mm P/6 D=15,

80 mm P/12 D=15

95 mm P/19 D=15

2mm 

e cabo CP177 RB 

ra os estais 31 

ra os estais 37 

ra os estais 55 

ra os estais 61 

ra os estais 73 

para os estais 31 

para os estais 37 

para os estais 55 

para os estais 61 

ADO 
O 

de EP03 

de EP03 

de EP03 

de EP03 

de EP03 

de EP03 

  

ABNT- NBR 9

ES-AO 36/96
DNER-ES-330
DNER-ES-330

DNER-ES-330

  

DNER-ES-333

DERBA ES-OA

DNER-ES 331
- ES 

DNER-ES 337

em DNER-ES 337

em   

DNER-ES-335

  

DNIT 119/20
,2 DNER-ES 332

- ES 

5,2 DNER-ES 332
- ES 

5,2 DNER-ES 332
- ES 
DNER-ES 332
DNER-ES 332
DNER-ES 332
DNER-ES 332
DNER-ES-330
DNER-ES-330
DNER-ES-330
DNER-ES-330
DNER-ES-330
DNER-ES-330

Es

DNIT 119/20

DNER-ES-332

DNER-ES-332

DNER-ES-332

DNER-ES-332

DNER-ES-332

DNER-ES-332

DNER-ES-332

DNER-ES-332

DNER-ES-332

9793/ 

6. 
0/97 
0/97 

0 

3/97 

AE-12/01 

1/97 e DNIT 118/

7/97 

7/97 

5  

009 - ES 
2, 37 e  DNIT 117

2, 37 e  DNIT 117

2, 37 e  DNIT 117

2, 37; EM 376/97 
2, 37; EM 376/97 
2, 37; EM 376/97 
2, 37; EM 376/97 
0 
0/97 
0/97 
0 
0 
0 

specificação 

009 - ES 

2, 375 E 376 

2, 375 E 377 

2, 375 E 378 

2, 375 E 379 

2, 375 E 380 

2, 375 E 381 

2, 375 E 382 

2, 375 E 383 

2, 375 E 384 

und

und

und

und

und

und

m³
m³ 
m³
m
m²
und
m³
m³

m³ 

  

m² 

m³ 

2009 kg 

und

und

und

kg
und

und

kg
7/2009 m 

7/2009 m 

7/2009 m 

und
und
und
und
m³
m³ 
m³
m³ 
m³
m³

Unidad

kg 

und

und

und

und

und

und

und

und

und

de 



SC OAE0101 

 
2S 03 991 02
2S 03 991 01

SC OAE0542 

SC OAE0543 

SC OAE0544 

SC OAE0545 

SC OAE0546 

 
DER-S/C 
DER-S/C 
DER-S/C 

SC OAE0556 

SC OAE0557 
SC OAE0558 
SC OAE0559 
SC OAE0560 

DER-S/C 

 

Fornecimento
d=15,7 mm 

Serviços Co

2 Dreno de PVC
1 Dreno de PVC

Forn., e coloc

Forn., e coloc

Fornecimento
T200AS 
Fornecimento
T250AS 
Barreira de co

SERVIÇOS D

Implantação 
Substação Aé
Eletroduto co

Eletroduto co

Cabo Sintena
Cabo Sintena
Cabo Sintena
Poste em aço

Conjunto de 4

SEC

o e colocação de d

mplementares 

C D=100 mm 
C D=75 mm 

cação de junta JEE

cação de junta JEE

o, preparo e coloc

o, preparo e coloc

oncreto armado ti

DE ILUMINAÇÃO

de rede subterrân
érea 45 KVA/220V
orrugado tipo Kana

orrugado tipo Kana

ax 06 / 1 KV Ø 25m
ax 06 / 1 KV Ø 16m
ax 06 / 1 KV Ø 10m
o galvanizado, h=1

4 luminarias CUT 

GOVERNO
CRETARIA DEI
COMISSÃO PE

Concorrênci

dispositivos de anc

ENE JJ3550 VV ou

ENE JJ99120 VV o

ação de junta de 

ação de junta de 

po new jersey 

O 

nea 
V 
aflex ou similar Ø=

aflex ou similar Ø=

mm² 
mm² 
mm² 
10,00, com 2 braç

OFF sodio 400 W 
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coragem passivo p

u similar 

ou similar 

dilatação de neop

dilatação de neop

=4"

=2" 

ços a 180º 

comp inclusive su
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para os estais 73 

prene fretado do t

prene fretado do t

uporte/relé/reator

ADO 
O 

DNER-ES-332

  

ES-AOA 36/9
DNER-ES-AO
DNIT 092/20
12624:2004. 
DNIT 092/20
12624:2004. 

ipo   

ipo   

NBR-14885/D

  

DNER-ES 357
DNER-ES 357
DNER-ES 357

DNER-ES 357

DNER-ES 357
DNER-ES 357
DNER-ES 357
DNER-ES 357

DNER-ES 357

2, 375 E 385 

96 
O- 36/9 
006- ABNT NBR-
  

006- ABNT NBR-
  

DNER- 

7/97 
7/97 
7/97 

7/97 

7/97 
7/97 
7/97 
7/97 

7/97 

und

  

und
und

m 

m 

m 

m 

m 

  

un
un
m

m 

m
m 
m
un 

un 



I. Impugna

 

 
II. Órgão/

 

 
III. Modali

 

 

V. Finalida

 
 

VI. Disposi

 
 
 
 
  

VII. Razõe

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ante (identificaç

entidade e seto

idade/número d

de da licitação/

itivo(s) question

es da impugnaçã

SEC

ção completa: ra

r licitante:  

de ordem: 

/objeto: 

nado(s):(Transc

ão:  

___________
RAZÃO SOC
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Concorrênci

MODELO DE

azão social, CNP

 

 

crever) 

Salvador _____d

_____________
CIAL / CNPJ /NOM
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ANEXO X 
 
 
 
 
 
 
 

E PETIÇÃO DE IM
 

PJ, endereço e n

 
 

de ____________

_____________
ME DO REPRESENT
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