TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0464/2016

1. PREÂMBULO
O MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE representado pela PREFEITURA
MUNICIPAL, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela Portaria nº
013/2016, de 06 de Janeiro de 2016, torna público para conhecimento dos interessados,
que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO
com REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL visando á execução de
serviços, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e
seus anexos, que se subordinam às normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93.
Data: 09 de agosto de 2016.
Credenciamento: A partir dás 08h (Horário de Mato Grosso).
Abertura das Propostas: A partir dás 08h30 (Horário de Mato Grosso).
Local: Sala de Reuniões da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE,
situada na Rua das Oliveiras, n° 135, bairro Jardim Vitória, Guarantã do Norte/MT.
2. DO OBJETO
2.1. Contratação de Empresa Habilitada em Prestação de Serviços de Obra de
Engenharia para Reforma Geral, Ampliação de Banheiros e Cobertura de Parquinho da
Escola Municipal 13 de Maio em Guarantã do Norte/MT, e demais especificações
detalhadas e constantes no Projeto Básico da Obra (Anexo I e Anexo X).
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objetos desta Licitação correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária:
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3.2. O valor estimado para a execução dos serviços totaliza R$ 309.497,51 (trezentos e
nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).
3.3. As despesas relativas ao exercício seguinte correrão a conta de dotação
orçamentária do exercício seguinte, se for o caso.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Esta licitação é destinada a todas as empresas que atenderem a todas as exigências
deste Edital, seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto desta
licitação.
4.2. Os interessados em participar na licitação, deverão se cadastrar na Prefeitura
Municipal de Guarantã do Norte/MT, até o terceiro dia anterior a data prevista para
recebimento das propostas, nos termos do artigo 22, §2° da Lei Federal n.° 8.666/93.
4.2.1. Os documentos apresentados para cadastramento poderão ser em original
ou cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples quando
apresentado o original para conferência e autenticação pelo servidor do Setor de
Cadastros desta Prefeitura.
4.3. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar da presente Tomada de
Preços deverão trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas
por cartório.
4.3.1. Só serão aceitas cópias legíveis.
4.3.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.
4.3.3. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se ao direito de solicitar o
original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
4.3.4. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pela Comissão
Permanente de Licitação, desde que acompanhados dos originais.
4.4. As validades para os documentos apresentados serão aquelas que constantes de
cada documento ou estabelecidos em lei.
4.4.1. Nos casos omissos, a Comissão Permanente de Licitação considerará como
prazo de validade o de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
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4.5. As licitantes participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.
4.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.6.1. Empresa que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição, seja controladora coligada ou subsidiária entre si;
4.6.2. Pessoas Jurídicas que foram penalizadas administrativa ou criminalmente
em função de infrações ambientais;
4.6.3. Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública
Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato
tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Prestadores
de Serviços do Município, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição;
4.6.4. Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis legais técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou sócio figure como
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação;
4.6.4.1. Caso constatado, ainda que a posteriori tal situação, a empresa
licitante será desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos
nas sanções previstas no artigo 90 da Lei 8.666/93.
4.6.5. Empresas que entre seus sócios figure como sócio de outra empresa
participante desse mesmo certame;
4.6.6. Pessoa Física ou Jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação
como subcontratada de outro licitante;
4.6.7. Estrangeiras que não funcionem no País;
4.6.8. Sociedades Cooperativas;
4.6.9. Autor do Projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica que esteja
vinculado a obra pública a que se refere o objeto deste certame.
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4.7. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados
deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na Proposta de Preços, exceto aqueles
documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
4.8. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da
licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação,
eximindo assim a Comissão Permanente de Licitação do disposto no artigo 97 da Lei
Federal nº 8.666/93.
4.8.1. Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a
superveniência de fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura
do certame.
4.9. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do
licitante:
4.9.1. Estar ciente das condições da licitação;
4.9.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados;
4.9.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL;
4.10. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.
5. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
5.1. Consideram-se Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) para
efeitos de participação no presente certame, àquelas que se enquadrem no disposto no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se
encontrem em nenhuma das vedações descritas no §4° do citado artigo.
5.2. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
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5.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não
suspenderá o prazo supracitado.
5.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 5.2.1, implicará
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da
Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a regularização, ou
revogar a licitação.
5.4. Será assegurado, como critério de desempate, em sendo e caso, procedimento de
sorteio.
5.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que
trata a Lei Complementar n° 123/06 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com
os documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das
situações do §4° do artigo 3º desse mesmo diploma (Anexo II).
6. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
6.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital
aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura
dos envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que
entende viciarem o mesmo. As petições deverão ser protocoladas devidamente instruídas
(assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), junto a Prefeitura Municipal
de Guarantã do Norte/MT e/ou enviadas para o e-mail: licitacaogta@gmail.com
direcionado a Comissão Permanente de Licitação, que tem o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas úteis para respondê-las.
6.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os
vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a
realização do certame.
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6.3. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, abrir procedimento de responsabilização administrativa.
6.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado contraditório e a ampla defesa, a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de
6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa nos termos do artigo 93 da Lei Federal nº
8.666/93.
7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. No horário previsto no preâmbulo deste Edital, cada empresa licitante poderá
credenciar apenas um representante (Anexo III), o qual deverá identificar-se junto a
Comissão Permanente de Licitação, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de
identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio,
poderes para participação no certame.
7.2. Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento
através de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma
reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes,
inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e
notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao
certame.
7.2.1. Deverá acompanhar a Procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social,
registro e outros documentos legalmente aceitos) em vigor e acompanhado de
todas as alterações ou da consolidação respectiva, e cédula de identidade do
outorgante e outorgado a fim de demonstrar que o outorgante possui poderes para
tal.
7.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário,
deverá comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em
decorrência de tal investidura, devendo acompanhar também, cópia do Ato Constitutivo
(contrato social, registro e outros documentos legalmente aceitos) e cédula de identidade
do(s) sócio(s) proprietário(s).
7.4. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir
documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das
demais fases do procedimento licitatório.
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7.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
7.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 7.2 e 7.3, não implicará
a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de
consignar registro em ata ou praticar qualquer outro ato no processo.
7.7. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios
concedidos pela Lei Complementar m° 123/06 deverá apresentar Certidão Simplificada
emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a situação da empresa
de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP.
7.7.1. Quando for o caso, comprovação de que a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte é optante pelo Simples Nacional.
7.7.2. Em hipótese alguma serão aceitos documentos diferentes do citado acima
para efeito de comprovação de enquadramento de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte.
7.7.3. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de
Empresa de Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido,
implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado
garantido pela Lei Complementar n° 123/06, no Decreto 8.538/2015 e na Lei
Municipal n° 737/2009.
7.7.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, ainda que pretendam
apresentar sua regularidade fiscal com alguma restrição, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, deverão apresentar a declaração de cumprimento dos
requisitos de habilitação, de acordo com as exigências do edital.
7.8. O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de
identidade ou documento equivalente com foto, e a declaração de cumprimento dos
requisitos de habilitação (Anexo IV), deverão vir FORA DOS ENVELOPES de
PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, sendo apresentados a
Comissão Permanente de Licitação quando solicitados.
7.8.1. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão
Permanente de Licitação e juntados ao processo licitatório.
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7.9. As empresas que enviarem envelope sem representante presente na abertura do
certame deverão encaminhar a declaração do Anexo IV, dentro do envelope de
habilitação.
8. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
8.1. Declarada aberta a sessão pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o
representante da licitante entregará os dois envelopes não transparentes e lacrados, um
contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação, independentemente
de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a participação de novos
licitantes.
8.2. O Envelope n.° 01 contendo os Documentos de Habilitação deverá ter expresso,
em seu exterior, as seguintes informações:
ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL
8.3. O Envelope n.° 02 contendo a Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu
exterior, as seguintes informações:
ENVELOPE N° 02
PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL
8.4. Inicialmente, será aberto o Envelope dos Documentos de Habilitação, e logo após, o
Envelope das Propostas de Preços.
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9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir
listados, observando que:
9.1.1. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os
cumprir será inabilitada e sujeita às penalidades legais;
9.1.2. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de
saneamento da documentação, prevista no subitem 9.1.2.4:
9.1.2.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
9.1.2.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por
protocolos de requerimento;
9.1.2.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar
qualquer dispositivo contido em Lei vigente e deste Edital ou um de seus
Anexos;
9.1.2.4. Os documentos necessários à habilitação que puderem ser
extraídos via internet comprovando sua validade, serão impressos,
excepcionalmente, pela Comissão Permanente de Licitação, apenas para
efeitos de comprovação de autenticidade daqueles apresentados;
9.1.2.5. O envelope referente aos documentos de habilitação DEVERÁ
conter os documentos ORIGINAIS atualizados, ou cópia de cada
documento individualmente AUTENTICADA, ou ainda, cópias simples que
poderão ser autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação no ato
de abertura da documentação de habilitação, devendo estar
acompanhadas dos respectivos originais, não se aplicando aos
documentos que puderem ser extraídos via internet;
9.1.2.5.1. Somente será autenticada por servidor desta Prefeitura,
cópia fiel de documento original, se apresentado o documento
ORIGINAL.
9.1.2.6. Todos os documentos da licitante deverão estar com número do
CNPJ e com o endereço respectivo da mesma, salvo os casos onde a
licitante é filial e que pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
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9.1.3. As certidões e/ou documentos que pela própria natureza exigem prazos e
que não consta data de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias, anterior a
data da abertura do certame.
9.2. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, de
forma numerada, sequencial e inseridos no Envelope nº 01, são os seguintes:
9.2.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação,
na forma do artigo 32, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93. (Anexo V);
a) A microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da
Lei Complementar nº 123/2006, possuir alguma restrição na
documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos
benefícios de que trata a Lei Complementar nº 123/2006 deverá
apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de
habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das
situações do §4º do artigo 3º da mesma Lei Complementar. (Anexo
II);
9.2.2. Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação. (Anexo V);
9.2.3. Declaração de sujeição e concordância com as condições estabelecidas no
Edital. (Anexo V);
9.2.4. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da
Constituição da República, inciso V, artigo 27 da Lei nº 8.666/93. (Anexo V);
9.2.5. Declaração da licitante, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que
terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para
realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas. (Anexo V);
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9.2.6. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de
empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração
ou tomada de decisão. (Anexo V);
9.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.3.1. Cédula de Identidade do proprietário da empresa licitante e dos respectivos
sócios, se for o caso;
9.3.1.1. Fica dispensado no caso de Sociedade Anônima.
9.3.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
9.3.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
9.3.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.
9.3.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício; e
9.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.4.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada
através da apresentação de Certidão de Tributos e a Dívida Ativa da União;
9.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão
Negativa de Débito de Tributos Estaduais;
9.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (sede da licitante) por meio
da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais;
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9.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal;
9.4.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista; e
9.4.7. Alvará de Localização e Funcionamento.
9.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.5.1. REGISTRO DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante com a
indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação, válido na data
do presente certame;
9.5.2. COMPROVAÇÃO de que a licitante possui, em seu quadro permanente na
data prevista para a entrega da proposta, PROFISSIONAL de nível superior ou
outro reconhecido pelos órgãos de fiscalização Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e urbanismo – CAU;
9.5.2.1. A prova da licitante possuir no quadro permanente de profissional
de nível superior acima exigida, será feita, em se tratando de sócio ou
proprietário da empresa, por intermédio da apresentação do registro
comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; e no
caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) ou Contrato de Prestação de Serviços devidamente
registrado em cartório;
9.5.2.2. É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável
técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará
todas as envolvidas;
9.5.4. Certidão de Acervo Técnico – CAT, COM REGISTRO de Atestado de
Capacidade Técnica, emitida por qualquer uma das regiões do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, comprovando a execução pelo profissional indicado, de obras ou serviços
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similares de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores
ao objeto ora licitado;
9.5.5. 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitida por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devidamente registrado no órgão de classe, de que
realizou SERVIÇO similar ao objeto deste certame.
9.5.6. Declaração de que o representante legal e/ou engenheiro/arquiteto
responsável técnico da empresa visitou o local da obra (Anexo VI), com
antecedência de até 03 (três) dias uteis da data de abertura, sendo necessário
solicitar a PREFEITURA MUNICIPAL através da Secretaria Municipal da
Cidade, o agendamento da visita por meio dos telefones (66) 3552-1327 / (66)
9249-9952, de 2ª a 6ª feira no horário de expediente das 07h00min às 11h00min e
das 13h00min ás 17h00min.
9.5.6.1. A licitante que não proceder à visita técnica deverá entregar
declaração firmada pelo responsável da empresa, de que tem
conhecimento do local, condições e peculiaridades do objeto (Anexo VII),
assumindo assim inteira responsabilidade por eventuais constatações
posteriores. Não serão aceitas justificativas da licitante alegando
desconhecimento da situação física do local, nem de eventuais dificuldades
para a execução dos serviços.
9.5.6.2. A Secretaria Municipal da Cidade, através de servidor lotado na
mesma, acompanhará o representante legal e/ou engenheiro técnico da
proponente na Vistoria ao local de execução dos Serviços.
9.5.7. Termo de compromisso de execução dos serviços, com firma reconhecida,
no qual o(s) profissional(is) de nível superior relacionados pelo licitante para fins
de comprovação de qualificação técnica declarem que executarão, a serviço da
licitante, os serviços pertinentes a sua especialidade, para o fiel cumprimento do
objeto desta licitação;
9.6. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.6.1. Comprovação de que possui capital social mínimo de R$ 6.761,05 (seis mil
setecentos e sessenta e um reais e cinco centavos).
10. DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1. A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da
licitante, em língua portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma estrangeiro para
expressões técnicas de uso corrente, desde que acompanhadas de sua tradução entre
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parênteses, suas folhas devem ser numeradas e rubricadas, sendo a última datada e
assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da empresa
(proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e, ainda, contendo:
10.1.1. Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente
nacional, expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas
casas decimais após a vírgula) e por extenso. Em caso de divergência entre os
valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores
expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último;
10.1.1.1. Orçamento detalhado da obra, apresentado com duas casas
decimais após a vírgula em planilha truncada, com quantitativos, custos
unitários, parciais e totais dos serviços especificados, datados,
CARIMBADOS E ASSINADOS pelo engenheiro responsável técnico da
empresa na última folha, onde conste o valor global da obra, e rubricado
em todo o restante das folhas.
10.1.1.2. O orçamento detalhado da obra mencionado no subitem 10.1.1.1.
deverá estar com detalhamento dos preços unitários, bem como o
detalhamento dos componentes de LUCROS E DESPESAS INDIRETASLDI - e dos respectivos percentuais praticados.
10.1.1.3. A planilha orçamentária da prefeitura municipal, deste edital,
apresenta os preços unitários e quantidade de serviços. Os preços unitários
devem ser considerados como estimados, cabendo à Licitante, segundo
metodologia própria, avaliar e adotar seus próprios valores;
10.1.1.4. Prazo de Execução do Objeto da licitação, apresentado através
do cronograma físico-financeiro, CARIMBADOS E ASSINADOS pelo
engenheiro responsável técnico da empresa na última folha.
10.1.2. Folha de identificação da licitante, contendo:
10.1.2.1. Razão ou denominação social;
10.1.2.2. Endereço completo;
10.1.2.3. Telefone/fax e e-mail;
10.1.2.4. Número do CNPJ/MF;
10.1.2.5. Se possível, número da conta corrente, agência, e respectivo
banco, praça de pagamento.
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10.1.3. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias corridos a contar da data de sua apresentação;
10.1.3.1. A proposta que omitir o prazo de validade será considera como
válida pelo período de (60) sessenta dias a contar da data de sua
apresentação.
10.1.4. Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam
todos os custos operacionais da atividade, incluído frete, seguros, tributos
incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive,
porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito
de reivindicar custos adicionais.
10.2. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por
caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer
título, devendo o objeto desta Tomada de Preços ser executado, sem ônus adicionais;
10.3. A não identificação na proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não
constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo está informação deverá ser
fornecida na fase de julgamento;
10.4. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado
sob pena de desclassificação da proposta;
10.5. Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os
quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração;
10.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, solicitar
maiores esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos;
10.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação;
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10.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta
apresentada, tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer
outras que importem em modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas
quanto ao preço declarado por lance verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros
materiais devidamente avaliadas e justificadas a Comissão Permanente de Licitação.
10.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:
10.9.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e
seus Anexos ou da Legislação aplicável;
10.9.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
10.9.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às
condições estabelecidas neste Edital;
10.10. A simples participação neste certame implica em:
10.10.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das
empresas interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação
de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela
realização de tais atos;
10.10.2. Comprometimento da empresa vencedora em prestar os serviços objeto
desta licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus
anexos;
11. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.1. Encerrada a fase de recebimento dos envelopes a Comissão Permanente de
Licitação procederá à abertura do envelope contendo os Documentos de Habilitação da
licitante, verificando assim sua regularidade;
11.2. Constatado o atendimento das exigências deste Edital, será então aberto o
envelope contendo as Propostas de Preços;
11.3. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Comissão
Permanente de Licitação examinará as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na
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ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do
Edital;
11.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Presidente poderá suspender a
sessão e fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
habilitação, escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o
artigo 48, §3° da Lei nº 8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas
apresentadas;
11.5. Da suspensão da sessão pública de realização da Tomada de Preços será lavrada
ata circunstanciada com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos
representantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação.
12. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
12.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL;
12.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a comissão ordená-las-á em
ordem crescente de preços e em seguida identificará a proposta de MENOR PREÇO
GLOBAL, classificando o seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital;
12.3. O conteúdo das propostas será analisado, desclassificando-se aquelas cujo objeto
não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
12.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for de microempresa ou empresa
de pequeno porte e se houver proposta apresentada por estas no intervalo percentual de
até 10% (dez por cento) superior à classificada em primeiro lugar proceder-se-á de acordo
com o estabelecido no Art. 45, da Lei Complementar nº 123/2006, conforme segue:
12.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá, no prazo de 05 (cinco) dias após a convocação formal da Comissão,
apresentar nova proposta de preço inferior a classificada em primeiro lugar,
situação em que passará a condição de proposta detentora de menor preço;
12.4.2. Não sendo hipótese de aplicação das prerrogativas da Lei Complementar
nº 123/2006, fica estabelecido, como critério de desempate, o procedimento de
sorteio na forma do artigo 45, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, na própria sessão, mediante ato publico e com a presença dos
proponentes;
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12.6. Não poderá haver desistência das propostas ofertadas;
12.7. A Comissão Permanente de Licitação examinará a aceitabilidade da proposta,
quanto ao valor apresentado pela primeira classificada, decidindo motivadamente a
respeito, podendo, para tanto, requerer a analise da área demandante para dar mais
segurança no processo de aprovação da proposta;
12.9. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Comissão
Permanente de Licitação.
13. RECURSOS
13.1 - A licitante, poderá recorrer das decisões da Comissão Permanente de Licitação,
especialmente no tocante a Habilitação ou julgamento da Proposta de Preço, no prazo de
cinco dias úteis, contados da intimação da decisão nos termos do artigo 109 da Lei
Federal n.° 8.666/93;
13.2 - Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, a Comissão
Permanente de Licitação, convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada à
mesma ou publicará na imprensa oficial o resultado da fase de habilitação já comunicando
a data de abertura dos envelopes de proposta de preços das licitantes habilitadas;
13.2.1 - Os envelopes contendo as propostas permanecerão cerrados em
invólucro que será rubricado por todos os presentes na reunião para posterior abertura.
13.3 -A licitante terá o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, contados da
intimação do ato ou da lavratura da ata, se presente no momento da abertura;
13.4 - Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão
impugná-lo no prazo de cinco dias úteis;
13.5 - O recurso deverá ser dirigido a Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
via email: licitacaogta@gmail.com ou protocolados junto ao protocolo central
diretamente na Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, durante o expediente
normal;
13.6 - Os recursos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das
propostas terão efeito suspensivo. Nas hipóteses de recursos contra outros atos
praticados pela CPL caberá à autoridade competente, atribuir eficácia suspensiva ao
recurso interposto, motivadamente e presente razões de interesse público;
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13.7 - Depois de decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de
Licitação será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida
homologação e consequente adjudicação.
14. HOMOLOGAÇÃO
14.1. A declaração de vencedor para a contratação do objeto licitado, feita pela Comissão
Permanente de Licitação, ficará sujeita a homologação da autoridade competente desta
Prefeitura.
15. DO CONTRATO
15.1. As obrigações decorrentes desta Tomada de Preços consubstanciar-se-ão em
Contrato de Prestação de Serviços cuja minuta consta do Anexo VIII;
15.1.1. O presente edital e todos os anexos, o projeto básico contendo o Memorial
Descritivo, Resumo da Planilha Orçamentaria, Planilha Orçamentária, Cronograma
Físico-Financeiro e Projeto Arquitetônico, Complementar, Hidrosanitário, Estrutural
e Elétrico, bem como a proposta da Licitante, integrará o contrato
independentemente de transcrição.
15.2. O Contrato de Prestação de Serviços terá sua vigência fixada em cláusula própria e
contada a partir da data de sua assinatura;
15.3. O Contrato de Prestação de Serviços deverá ser assinado pelo representante legal
da empresa vencedora, mediante apresentação do ato constitutivo, contrato social ou
documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade do
representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório;
15.3.1. O prazo para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços será de 05
(cinco) dias, contados da convocação formal da licitante vencedora;
15.4. Constituem motivos para a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços as
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
aplicando-se as disposições do item 17 deste Edital;
15.5. O prazo máximo de execução dos serviços objeto desta licitação é de 180 (cento e
oitenta) dias, a partir da Ordem de Serviço;
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15.5.1. O prazo previsto para a execução dos serviços estabelecido poderá ser
prorrogado dentro da vigência do prazo contratual, em conformidade com o
disposto no Art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
15.6. O prazo de vigência do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias a partir da
assinatura do contrato;
15.7. A Licitante vencedora será convocada para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data da convocação;
15.8. Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a Contratante
convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, na proposta da primeira classificada, sem prejuízo da aplicação das
Sanções Administrativas;
15.9. O presente edital e todos os anexos, bem como a proposta da Licitante, integrará o
contrato independentemente de transcrição.
15.10. Toda alteração do contrato deverá ser através de Termo Aditivo, em conformidade
com a Lei 8.666/93;
15.11. A licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato, numa das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública;
b) Seguro garantia;
c) Carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital;
15.12. Caso a licitante vencedora e contratada preste garantia por meio de fiança
bancária deverá utilizar o modelo constante do Anexo IX;
15.13. O depósito da garantia referente à caução em dinheiro deverá ser depositado no
Banco do Brasil S/A;
15.14. A garantia de execução deverá ser efetuada, após a assinatura do contrato numa
das modalidades descritas no subitem 15.11 e entregue o comprovante de recolhimento à
Secretaria Municipal da Cidade para receber a Ordem de Serviço;
15.14.1. A ordem de serviço só será emitida mediante a apresentação do
recolhimento da garantia de execução do contrato e mediante a apresentação da
matrícula CEI, à Secretaria Municipal de Cidade.
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15.15. No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, qualquer um deles deverá ser
válido, pelo mesmo prazo de vigência do contrato e revalidado nas prorrogações que
houver, sendo fiscalizado essa revalidação através do fiscal do contrato;
15.15.1. A garantia de execução será liberada e restituída pela Entidade de
Licitação à Licitante no prazo de 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das
obrigações contratuais.
15.16. No caso de caução mediante pagamento em dinheiro, deverá ser apresentado o
comprovante de depósito bancário, em nome do Tesouro Municipal, através de guia (DAM
– Documento de Arrecadação Municipal) emitida pelo Setor de Tributação solicitado pela
interessada via telefone (66) 3552-1327 no horário de atendimento ao público;
15.16.1. Para as proponentes que desejam efetuar depósitos deverão entrar com a
solicitação da DAM conforme especifica o subitem 15.16 obtendo a informação do
Banco e número de Conta Corrente para o depósito, no horário de atendimento ao
público.
15.16.2. A Caução garantia quando prestada em dinheiro, deverá ser devolvida
atualizada monetariamente, conforme prevê o § 4º do art. 56 da Lei Federal n°
8.666/93, no prazo de 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das obrigações
contratuais;
16. DA REVISÃO DOS VALORES
16.1. Os preços contratados poderão ser revistos, observadas as disposições contidas no
artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e a expedição dos respectivos Termos Aditivos.
17. DA RESCISÃO DO CONTRATO
17.1. O Contrato de Prestação de Serviços poderá ser rescindido nos termos do artigo 79
da Lei Federal nº 8.666/93;
17.2. A rescisão do Contrato de Prestação de Serviços será formalizada por despacho da
autoridade competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18. DAS MULTAS
18.1. Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica a
CONTRATADA sujeita à multa de 0,33% por dia de atraso, sobre o valor total do
Contrato, não ultrapassando a 20% (vinte por cento) ao mês, sem prejuízo das demais
sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos:
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a) Atraso na Assinatura do Contrato;
b) Atraso no início dos serviços;
c) Quando os serviços estiverem em desacordo com as especificações e normas
técnicas;
d) Atraso na execução dos serviços.
18.2. Em caso de reincidência da alínea “c”, a multa será cobrada em dobro;
18.3. As multas serão dispensadas nos seguintes casos:
a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos
termos da Lei Civil, impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil;
b) Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dos
serviços contratados.
19. DO PAGAMENTO
19.1. Os pagamentos serão efetuados, com base no andamento dos serviços, através de
medições mensais realizadas pela Prefeitura através da Secretaria da Cidade e mediante
apresentação da documentação fiscal, devidamente atestada pela administração;
19.1.1. As medições da obra executada, serão procedidas por Engenheiro Civil ou
Arquiteto designado pela Prefeitura Municipal como Fiscal de Obra, precedida por
relatório de solicitação de medição com foto pelo técnico responsável da empresa
contratada;
19.2. A Prestadora de Serviços deverá indicar no corpo da Nota Fiscal o número e nome
do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem
bancária;
19.3. O pagamento será feito por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco do
Brasil S.A., endereçada ao banco discriminado na nota fiscal;
19.2. No preço a ser pago deverão estar inclusos todas as despesas inerentes a: salários,
encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, serviços, fretes, enfim todas as
despesas necessárias para a execução do objeto licitado e contratado;
19.3. A inadimplência do contrato, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;
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19.4. Não haverá pagamento antecipado, em hipótese alguma e nem tampouco a título de
mobilização;
19.5. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do
serviço, devendo a mesma ocorrer nos termos do artigo 73, inciso I, alínea “b” da Lei
Federal n° 8.666/93.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
20.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital
sujeitará a licitante vencedora as multas, consoante o artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93
e alterações posteriores.
20.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no artigo 87, incisos I, III e IV, da Lei Federal
nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor total da Proposta Comercial vencedora;
20.3. Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades
legalmente estabelecidas a seguir:
20.3.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de
contratar com o Município de Guarantã do Norte - Prefeitura Municipal, por prazo
de até 02 (dois) anos;
20.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública por até 05 (cinco) anos.
20.3.3. Fica a CONTRATADA sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor TOTAL do CONTRATO.
20.4. A licitante vencedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar durante a prestação de serviço, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de
licitar com esta Prefeitura pelo prazo de até 02 (dois) anos ou ser declarada inidônea pelo
prazo de 05 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo da ação penal correspondente na
forma da lei.
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20.5. A multa, eventualmente imposta à licitante, será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a
licitante não tenha nenhum valor a receber deste Município - Prefeitura, ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados
serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do
Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;
20.6. As multas previstas nesta seção não eximem a licitante da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;
20.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou
nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior,
dentro do mesmo prazo.
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
21.1. É facultado a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública;
21.2. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;
21.2.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito da licitante, de boa fé, ser ressarcida
pelos encargos que tiver suportado no decorrer do da prestação de serviços;
21.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os
custos de preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que a Prefeitura não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório;
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21.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o primeiro dia
útil subsequente, ao mesmo horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja
comunicação da Comissão Permanente de Licitação em outro sentido;
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente normal da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT;
21.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Tomada de
Preços;
21.7. As normas que disciplinam esta Tomada de Preços serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do processo;
21.8. A homologação do resultado desta licitação implicará em compromisso de prestação
de serviços, com efeito na ordem de serviço que deve ser procedida;
21.9. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/93
e subsidiariamente toda legislação em vigor, bem como pelas decisões da Comissão
Permanente de Licitações e demais autoridades administrativas;
21.10. Poderá a Comissão Permanente de Licitação no interesse da administração,
relevar omissões puramente formais, desde que:
21.10.1. Não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação;
21.10.2. Possam ser sanadas, no prazo determinado pela Comissão Permanente
de Licitação;
21.11. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pela Comissão
Permanente de Licitação e os licitantes presentes;
21.12. Deverá os licitantes participantes permanecer no recinto da sessão até o término
da mesma para a assinatura da ata;
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21.13. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Projeto Básico da Obra
Anexo II – Declaração ME e EPP
Anexo III – Carta de Credenciamento
Anexo IV – Requisitos de Habilitação
Anexo V – Declarações Diversas
Anexo VI – Declaração de Vistoria
Anexo VII – Declaração de Conhecimento do Local da Obra
Anexo VIII – Minuta de Contrato
Anexo IX – Modelo de Carta de Fiança Bancária
Anexo X – Anexos do Projeto Básico
Guarantã do Norte/MT, 18 de junho de 2016.

Comissão Permanente de Licitação
Presidente
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Anexo I
Projeto Básico da Obra
1. OBJETO
1.1. Contratação de Empresa Habilitada em Prestação de Serviços de Obra de
Engenharia para Reforma Geral, Ampliação de Banheiros e Cobertura de Parquinho da
Escola Municipal 13 de Maio em Guarantã do Norte/MT, e demais especificações
detalhadas e constantes no Projeto Básico da Obra (Anexo I e Anexo X).
1.2. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1.2.1. ITEM Reforma Geral, Ampliação de Banheiros e Cobertura para Parquinho
da Escola 13 de Maio com uma área a construir de 149,91m² e área a demolir de
87,17m², conforme Projeto Básico, contendo Memorial Descritivo, Resumo da
Planilha Orçamentaria, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e
Projeto Arquitetônico, Complementar, Hidrosanitário, Estrutural e Elétrico;
1.3. Toda a documentação a respeito dos serviços descritos no item 1.2 deste Termo de
Referência, como, Memorial Descritivo, Resumo da Planilha Orçamentaria, Planilha
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto Arquitetônico, Complementar,
Hidrosanitário, Estrutural e Elétrico, se encontram no Anexo X deste Edital.
2. ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.1. A solicitação dos serviços deverá ser requisitada à contratada mediante ofício,
especificando o objeto, local, valor estimado disponível, tipo de fonte de recurso, objetivos
detalhados dos serviços, apontamento de problemas a serem solucionados,
documentação do terreno, finalidade do projeto (execução com recursos próprios,
captação de recursos, cadastro em sistemas, etc);
2.2. A contratada deverá cumprir os prazos combinados, entregando os serviços
produzidos sempre em duas vias impressas e assinadas, e as planilhas de orçamento e
cronogramas também em extensão “XLS”, além dos demais documentos como RRT/ART,
assinadas e recolhidas, Nota Fiscal, e todo e qualquer documento que fizer necessário;
2.3. Mesmo após a entrega, a CONTRATADA fica a disposição para esclarecer, explicar
e sanar toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do serviço entregue;
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2.4. Enquanto vigorar o contrato, a contratada compromete-se a rever os trabalhos
técnicos, atualizo-os e modificando-os se necessário.
3. VALOR ESTIMADO
3.1. O valor global estimado para a presente contratação é de R$ 309.497,51 (trezentos e
nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).
3.2. O valor deve incluir todas as despesas com taxas, RRT/ART’s, despesas com
pessoal, impostos, e todos e quaisquer emolumentos que se fizerem incidir sobre os
serviços prestados, bem como com a estrutura física para o desenvolvimento dos
trabalhos, inclusive com veículo próprio para sua locomoção e demais equipamentos
como computador, câmara digital, que serão de inteira propriedade da proponente assim
como a respectiva manutenção por sua conta e risco.
4. DOS PRAZOS
a) Prazo de Vigência do Contrato
A presente contratação terá vigência de 210 (duzentos e dez) dias.
b) Prazo para Execução da Obra
Para a execução da Obra, o prazo será de 180 (cento e oitenta) dias.
5. PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serão efetuados, com base no andamento dos serviços, através de
medições mensais realizadas pela Prefeitura através da Secretaria da Cidade e mediante
apresentação da documentação fiscal, devidamente atestada pela administração;
5.1.1. As medições da obra executada, serão procedidas por Engenheiro Civil ou
Arquiteto designado pela Prefeitura Municipal como Fiscal de Obra, precedida por
relatório de solicitação de medição com foto pelo técnico responsável da empresa
contratada;
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Anexo II

MODELO DA DECLARAÇÃO PARA ME E EPP
(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)
(Papel Timbrado da Empresa)

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
Ref. Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2016.

Para fins de participação na licitação (Indicar o n° da licitação), a(o) (Nome
Completo do Proponente), CNPJ n° (N° do CNPJ), sediada na (Endereço Completo),
declara, sob as penas da Lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de
2006.

Local e Data
Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNPJ da Empresa
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Anexo III

MODELO DA DECLARAÇÃO CARTA DE CREDENCIAMENTO
(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)
(Papel Timbrado da Empresa)

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
Ref. Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2016.
Indicamos o (a) Sr. (a)
, portador (a) da
cédula de identidade n°
, expedido pelo órgão
,
como
nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação
de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à
nossa Proposta de Preços, interpor recursos, desistir de prazos, enfim, praticar todos os
atos necessário ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.
Informação Importante:
CNPJ n°:
Inscrição Estadual n°:
Razão Social:
Nome de Fantasia:
Local e Data
Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNPJ da Empresa
OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter
firma reconhecida em cartório.
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Anexo IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa
, CNPJ n°
, reúne todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital, bem
como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital de Tomada de Preços n°
005/2016.

Local e Data
Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNPJ da Empresa

OBS: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, possuir alguma restrição na documentação referente à
regularidade fiscal, será flexibilizado os efeitos desta declaração, estando a Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte obrigada a apresentar o documento com restrição junto ao
envelope de habilitação, sob pena de desclassificação.
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Anexo V

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS
Em cumprimento as determinações da Lei, DECLARAMOS, para fins de
participação na Tomada de Preços n° 005/2016 que:
1. Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de
declarar eventuais ocorrências posteriores;
2. Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação;
3. Concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no
Edital;
4. Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n.° 8.666/1993,
que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos;
5. Sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade,
caso venha a vencer o certame, dos serviços licitados para realizar a entrega
nos prazos e/ou condições previstas; e
6. Não possuem em seu quadro de pessoal, funcionários públicos pertencentes
ao quadro da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, nos termos do inciso
III, do artigo 9º da Lei Federa nº 8666/93.

Por ser a expressão da verdade, representante legal desta empresa, firmo a
presente.
Local e Data
Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNPJ da Empresa
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Anexo VI

MODELO DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA
(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)
(Papel Timbrado da Empresa)

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
Ref. Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2016.
Declaramos para fins de participação na TOMADA DE PREÇO Nº......../2016, cujo
objeto é Contratação de Empresa Habilitada em Prestação de Serviços de Obra de
Engenharia para Reforma Geral, Ampliação de Banheiros e Cobertura de Parquinho da
Escola Municipal 13 de Maio em Guarantã do Norte/MT, que o Sr(a)
*************************, registrado no CREA sob o n.º ****************, representando a
empresa ****************************, vistoriou o local no qual deverá ser efetuado a obra
objeto deste procedimento de contratação, conforme determinação da referida TOMADA
DE PREÇO e após exame e estudo de toda a documentação constante do edital,
conheceu o terreno, as características geoclimáticas regionais, a infraestrutura rodoviária
e urbana (água, luz, esgoto, acessos) as facilidades e os recursos existentes,
especialmente quanto ao fornecimento de materiais e mão de obra, e obtivemos sob
nossa responsabilidade e risco, todas as informações julgadas necessárias, com o
objetivo de preparar a proposta para a execução da obra.

Local e Data
Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNPJ da Empresa

OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter
firma reconhecida em cartório.
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Anexo VII

MODELO DA DECLARAÇÃO DE QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA
(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)
(Papel Timbrado da Empresa)

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte
Ref. Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2016.
A
empresa
...........................CNPJ
sob
o
nº..................com
sede
à......................................através do seu engenheiro técnico Sr(a) ...................CREA
nº.............. conforme determinação da referida TOMADA DE PREÇO n.º ........./2016, cujo
objeto é a licitatório a Contratação de Empresa Habilitada em Prestação de Serviços de
Obra de Engenharia para Reforma Geral, Ampliação de Banheiros e Cobertura de
Parquinho da Escola Municipal 13 de Maio em Guarantã do Norte/MT, DECLARA que
após exame e estudo de toda a documentação constante do edital DECLARA para fins
de participação na TOMADA DE PREÇO nº......../2016 que conhece o local da obra não
existindo nada de dúvidas para a elaboração da proposta de preços para a execução da
obra, especialmente quanto ao fornecimento de materiais e mão de obra, as
características geoclimáticas regionais, a infraestrutura rodoviária e urbana (água, luz,
esgoto, acessos) as facilidades e os recursos existentes.

Local e Data
Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNPJ da Empresa

OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter
firma reconhecida em cartório.
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Anexo VIII
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO/PMGN/MT/N° ****/2016

Aos ** dias do mês de ******************** do ano de dois mil e ******, no Gabinete da
Prefeita Municipal de Guarantã do Norte/MT, foi celebrado o presente TERMO DE
CONTRATO, tendo como partes, de um lado o MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
representado pela PREFEITURA MUNICIPAL, inscrito no CNPJ/MF/Nº 03.239.019/000183 estabelecida na Rua das Oliveiras, n° 135, bairro Jardim Vitória, Guarantã do
Norte/MT, neste ato representado pela sua Prefeita, a Sra. Sandra Martins, brasileira,
divorciada, portadora do RG nº 0805741-9 SSP/MT e do CPF nº 482.430.0001-00
residente e domiciliado na Rua das Amendoeiras, nº 308, Centro, nesta cidade de
Guarantã do Norte/MT, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a
empresa **************************, inscrita no CNPJ/MF nº ********************, com sua sede
à ********************, neste ato representada pelo seu ***********************, portador da
Cédula de Identidade RG nº ******************* e do CPF nº *********************, doravante
denominada de CONTRATADA, tendo em vista o contido na Tomada de Preços nº
*****************, considerando ainda as disposições estabelecida na Lei Federal n°
8.666/93, e alterações posteriores, bem como disposições supletivas da Teoria Geral de
Contratos e de Direito Privado, têm, entre si, como certo e ajustado o presente Contrato,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de Empresa Habilitada em Prestação de Serviços de Obra de
Engenharia para Construção de Quadra Poliesportiva, Ampliação de Sala e Pintura Geral
da Escola Estrelinha do Norte em Guarantã do Norte/MT e demais especificações
detalhadas e constantes no Termo de Referência (Anexo I).
1.2. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1.2.1. ITEM Reforma Geral, Ampliação de Banheiros e Cobertura para
Parquinho da Escola 13 de Maio com uma área a construir de 149,91m² e área a
demolir de 87,17m², conforme Projeto Básico, contendo Memorial Descritivo,
Resumo da Planilha Orçamentaria, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-
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Financeiro e Projeto Arquitetônico, Complementar, Hidrosanitário, Estrutural e
Elétrico;
1.3. O Edital, seus anexos, proposta e toda a documentação da CONTRATADA, fazem
parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.
2. DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUÇÃO
2.1. O presente Contrato tem por fundamento a licitação na modalidade de Tomada de
Preços nº 005/2016, homologada pela Prefeita Municipal;
2.2. O presente Contrato será executada sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL;
3. DA SUJEIÇÃO DAS PARTES
3.1. As partes se declaram sujeitas às normas da Lei Federal n.° 8.666/93, além das
cláusulas estabelecidas no presente contrato;
3.2. De modo supletivo, poderão ser utilizados princípios da Teoria Geral de Contratos e
as disposições de Direito Privado, em especial a Lei Federal nº 8.078/90 (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor).
4. DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO
4.1. O presente Contrato tem vigência pelo prazo de até 210 (duzentos e dez) dias,
contados a partir da sua assinatura, e prazo de execução do objeto de até 180 (cento e
oitenta) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço;
4.1.1. O prazo de execução é contado a partir do recebimento da Ordem de
Serviço, podendo o prazo ser prorrogado mediante solicitação expressa,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, nos termos do Art. 57 da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
4.2. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a CONTRATANTE, até 15
(quinze) dias antes da data do término do prazo contratual inicial.
5. DO VALOR
5.1. O Valor Global para o presente contrato é de R$ ***************** (*****************);
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5.2. Os preços correspondentes aos serviços são os constantes da proposta da
CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, que constitui parte integrante deste
instrumento, independente de sua transcrição;
5.3. O preço proposto, inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e
sociais com a mão de obra e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços;
5.4. Nos preços indicados estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e
incidências tributárias, previdenciárias e outras, custos diretos e indiretos, inclusive IPI ou
ICMS, se for o caso, não importando a natureza, que recaiam sobre a prestação de
serviços do objeto do presente instrumento, que correrão integralmente por conta da
CONTRATADA.
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços, correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:
Reduzido Órgão Unidade Função Subfunção

Projeto /
Atividade

Programa Elemento

8. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
8.1. A licitante vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, numa das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública;
b) Seguro garantia;
c) Carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital;
8.2. Caso a licitante vencedora e contratada preste garantia por meio de fiança bancária
deverá utilizar o modelo constante do Anexo IX;
8.3. O depósito da garantia referente à caução em dinheiro deverá ser depositado no
Banco do Brasil S/A;
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8.4. A garantia de execução deverá ser efetuada, após a assinatura do contrato numa das
modalidades descritas no subitem 15.11 e entregue o comprovante de recolhimento à
Secretaria Municipal da Cidade para receber a Ordem de Serviço;
8.4.1. A ordem de serviço só será emitida mediante a apresentação do
recolhimento da garantia de execução do contrato e mediante a apresentação da
matrícula CEI, à Secretaria Municipal de Cidade.
8.5. No caso de seguro-garantia ou fiança bancária, qualquer um deles deverá ser válido,
pelo mesmo prazo de vigência do contrato e revalidado nas prorrogações que houver,
sendo fiscalizado essa revalidação através do fiscal do contrato;
8.5.1. A garantia de execução será liberada e restituída pela Entidade de Licitação
à Licitante no prazo de 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das obrigações
contratuais.
8.6. No caso de caução mediante pagamento em dinheiro, deverá ser apresentado o
comprovante de depósito bancário, em nome do Tesouro Municipal, através de guia (DAM
– Documento de Arrecadação Municipal) emitida pelo Setor de Tributação solicitado pela
interessada via telefone (66) 3552-1327 no horário de atendimento ao público;
8.6.1. Para as proponentes que desejam efetuar depósitos deverão entrar com a
solicitação da DAM conforme especifica o subitem 15.16 obtendo a informação do
Banco e número de Conta Corrente para o depósito, no horário de atendimento ao
público.
8.6.2. A Caução garantia quando prestada em dinheiro, deverá ser devolvida
atualizada monetariamente, conforme prevê o § 4º do art. 56 da Lei Federal n°
8.666/93, no prazo de 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das obrigações
contratuais;
9. DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1.1. A CONTRATADA é obrigada a se responsabilizar por todas as despesas e
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e de acidentes de
trabalho, em função da execução dos serviços, objeto deste Edital;
9.1.2. Ficará a cargo da contratada os tributos federais, estaduais e municipais,
conforme legislação vigentes, incidentes sobre o pagamento dos valores previstos
neste instrumento contratual, salvo as hipóteses que haja obrigação legal de
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retenção pela fonte pagadora;
9.1.3. A inadimplência do contrato, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade do
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis;
9.1.4. A CONTRATADA é obrigada a executar os serviços de acordo com as
especificações constantes no Edital e seus anexos;
9.1.5. A CONTRATADA é obrigada a responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
9.1.6. A CONTRATADA é obrigada a arcar com a despesa decorrente de qualquer
infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados ou prepostos
quando da execução do serviço objeto desta licitação;
9.1.7. A CONTRATADA deverá manter as mesmas condições de habilitação e
qualificação durante toda vigência do contrato;
9.1.8. Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de
acidentes pessoais e ou morte que ocorram durante a execução do contrato e em
consequência de tal execução relativo ao pessoal de responsabilidade da
CONTRATADA.
9.1.9. Cumprir fielmente todas as cláusulas contratuais;
9.1.10. Disponibilizar informações técnicas à contratante sempre que solicitadas;
9.1.11. Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o
trânsito de veículos e pedestres quando necessário;
9.1.12. Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias (tapumes,
barracões para depósito de materiais, escritórios e instalações sanitárias)
ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução dos
serviços e obras;
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9.1.13. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo
rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da
fiscalização da Prefeitura Municipal;
9.1.14. Manter vigilância permanente no canteiro de obras;
9.1.15. Assegurar até o Recebimento Definitivo da obra pela Prefeitura Municipal,
a proteção e conservação de tudo que já tiver sido executado;
9.1.16. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos
Serviços sob sua responsabilidade, apontados ou não pela Fiscalização da
Prefeitura;
9.1.17. Permitir e facilitar à Fiscalização da Prefeitura, a inspeção das obras ou
serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas
por ela;
9.1.18. Permitir e facilitar o livre acesso de servidores dos órgãos do sistema de
controle interno e externo, a qualquer tempo e lugar aos locais de execução do
objeto deste instrumento contratual, bem como o livre acesso aos documentos e
registros contábeis da contratada;
9.1.19. Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos
pela PREFEITURA, em local indicado pela Fiscalização da Prefeitura;
9.1.20. Informar à fiscalização da PREFEITURA a ocorrência de quaisquer atos,
fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou
serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situação;
9.1.21. Responsabilizar-se única e exclusivamente pela qualidade, resistência e
estabilidade dos serviços que executar respondendo, inclusive, pela exatidão dos
estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pela
PREFEITURA;
9.1.22. Ser responsável civil pela obra e ter, como Responsável(is) Técnico(s), o(s)
detentor(es) do(s) documento(s) referido(s) no subitem 9.5. do edital;
9.1.23. Só será aceita a substituição de qualquer um do(s) Responsável(is)
Técnico(s), por outro Responsável Técnico que preencha os mesmos requisitos;
9.1.24. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à
total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra;
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9.1.25. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários,
previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços,
bem como pelo registro do Contrato junto ao CREA/MT;
9.1.26. Preencher diariamente onde lhe for reservado, o Diário de Obra que a
Contratada deverá manter permanentemente disponível no local das obras ou
serviços, de acordo com as instruções ali contidas;
9.1.27. Quando houver necessidade de extensão das redes públicas, a Contratada
deverá apresentar à PREFEITURA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o
início da obra, o comprovante do pedido feito à concessionária do serviço.
Concluídos os serviços de extensão de redes públicas antes do recebimento
definitivo da obra, a Contratada deverá promover as respectivas ligações e testes
de funcionamento;
9.1.28. Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços
conforme previsto nas especificações técnicas particulares da obra, Normas da
PREFEITURA e Normas Técnicas Brasileiras;
9.1.29. O(s) Responsável(is) Técnico(s) da Contratada deverá(ão), quando
solicitado(s) pela PREFEITURA, emitir mensalmente documento de qualidade dos
serviços executados, respondendo à Contratante, durante o período estipulado
pela legislação vigente;
9.1.30. A PREFEITURA poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico,
utilizando-se das instalações e instrumentos da Contratada;
9.1.31. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o
pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças
necessárias à sua execução;
9.1.32. Responsabilizar-se por todo o transporte de materiais e entulhos quer no
local da obra, quer para outro local;
9.1.33. Encaminhar à PREFEITURA, até 05 (cinco) dias após o recebimento da
Ordem de Serviço, uma cópia da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
da Obra no CREA/M.T;
9.1.34. Programar, quando solicitado, visitas ao local da Obra, em conjunto com a
fiscalização da PREFEITURA;
9.1.35. Manter à frente dos trabalhos um Responsável Técnico com total poder
para representá-la junto à Fiscalização da PREFEITURA;
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9.1.36. Retirar ou substituir qualquer funcionário que não esteja atendendo a
contento à Fiscalização da PREFEITURA justificando devidamente no Diário de
Obra;
9.1.37. Além dos serviços específicos de pavimentação e drenagem, a Contratada
será responsável pelas ligações provisórias e definitivas de água, esgoto,
instalações de luz e força, se necessário, de modo que ao ser dada por concluída,
possa a obra entrar em funcionamento imediatamente. Concluída a obra, a
Contratada terá que apresentar prova de quitação das contas de água, luz e
telefone, e da transferência das ligações para o Município, se houver;
9.1.38. Acatar toda orientação advinda da PREFEITURA, com relação à obra;
9.1.39. A Contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da
legislação pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação
do projeto;
9.1.40. A Contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, nos termos
da legislação vigente;
9.1.41. A Contratada deverá observar, sempre que houver, os procedimentos
estabelecidos nos estudos apresentados para o licenciamento, bem como as
condicionantes estabelecidas pelo órgão de controle do meio ambiente;
9.1.42. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle ambiental,
devido a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade
da Contratada, bem como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos
de multas;
9.1.43. As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem
substituem a obtenção pela Contratada, de certidões, ou outras licenças, de
qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal no
decorrer do Contrato;
9.1.44. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão
dos materiais, como do solo, conforme artigo 618 do Código Civil.
9.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.2.1. O Contrato do objeto desta licitação deverá ser acompanhado e fiscalizado
por um representante da Secretaria Municipal de Cidades do Contratante
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especialmente designado como FISCAL DE CONTRATO e não deverá ter vínculo
com a empresa vencedora e contratada;
9.2.1.1. O Fiscal de Contrato deverá acompanhar, fiscalizar, conferir e
avaliar a execução do objeto o qual deverá anotar em registro próprio, as
falhas detectadas e comunicar por escrito a autoridade superior todas as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas.
9.2.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados;
9.2.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
fiscalização por parte do representante, deverão ser solicitadas a seus superiores
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
9.2.4. O contrato poderá ser rescindido, pelo CONTRATANTE, unilateralmente
nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93, por justa causa, quando a contratada
deixar de cumprir obrigações trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas
atinentes à segurança e saúde do trabalho;
9.2.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA desta licitação na data estabelecida;
9.2.5.1. O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à verificação
online, pela Diretoria de Finanças de certidões válidas das obrigações para
com o INSS e FGTS.
9.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da contratada.
10. DO PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E MEDIÇÕES
10.1. A PREFEITURA pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a
ocorrência de imprevistos;
10.2. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e
indiretos para a execução da(s) obra(s), de acordo com as condições previstas nas
Especificações e nas Normas contidas neste Edital e demais documentos da licitação,
constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados;
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10.3. O pagamento será efetuado em conforme medições, realizadas pelo Departamento
Competente procedida por servidor da Secretaria Municipal da Cidade designado como
fiscal da obra pela contratante, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento dos
serviços;
10.4. As medições, procedidas de acordo com as instruções vigentes para o assunto de
obras de construção civil, serão elaboradas conforme a execução da obra, tomando-se
como final do período, o último dia de cada mês, ou de acordo com a sistemática do
órgão repassador dos recursos;
10.5. As medições da obra executada serão procedidas por Engenheiro Civil ou Arquiteto
designado como Fiscal da Obra pela Prefeitura Municipal, precedida por relatório de
solicitação de medição com foto pelo técnico responsável da empresa contratada;
10.6. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato;
10.7. A inadimplência do contrato, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso
das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis;
10.8. Na falta de discriminação do valor da parcela relativa a material, ou equipamento na
Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, a base de cálculo será o seu valor bruto;
10.9. Haverá os descontos previdenciários segundo a legislação de base e
observada a natureza do objeto contratado.
10.9. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e
estar consignada na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada;
10.10. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do
serviço ou obra e não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer
que sejam;
10.10.1. A medição final, bem como o Termo de Recebimento Definitivo da Obra
será elaborada pela Comissão de Vistoria designada pela Prefeitura, quando
concluída toda a obra;
10.10.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil
pela solidez e segurança da obra objeto da Licitação que originou o presente
Contrato e nem ético profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos
limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato.
10.11. Não haverá pagamento antecipado, em hipótese alguma e nem tampouco a título
de mobilização.
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10.12. Para eventuais correções de valores, será realizado com base no Índice Nacional
da Construção Civil, mediante Tabela SINAPI.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital
sujeitará a licitante vencedora as multas, consoante o artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93
e alterações posteriores.
11.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no artigo 87, incisos I, III e IV, da Lei Federal
nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração poderá garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor total da Proposta Comercial vencedora;
11.3. Se a Licitante vencedora recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente,
garantida prévia e ampla defesa, além da multa pecuniária, poderá, ainda, sofrer às
seguintes penalidades:
11.3.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de
contratar com o Município de Guarantã do Norte - Prefeitura Municipal, por prazo
de até 02 (dois) anos;
11.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública por até 05 (cinco) anos.
11.4. A licitante vencedora que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar durante a prestação de serviço, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará suspensa de
licitar com esta Prefeitura pelo prazo de até 02 (dois) anos ou ser declarada inidônea pelo
prazo de 05 (cinco) anos, se for o caso, sem prejuízo da ação penal correspondente na
forma da lei.
11.5. A multa, eventualmente imposta à licitante, será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a
licitante não tenha nenhum valor a receber deste Município - Prefeitura, ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados
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serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do
Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;
11.6. As multas previstas nesta seção não eximem a licitante da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;
11.7. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou
nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior,
dentro do mesmo prazo.
12. DAS PRERROGATIVAS
12.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente
contrato, a seguir especificado:
12.1.1. Modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do
interesse público, nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93,
respeitados os direitos da CONTRATADA;
12.1.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo
79 da Lei Federal n.º 8.666/93;
12.1.3. Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do
ajuste;
12.1.4. Fiscalização da execução do ajuste.
12.1.5. As prerrogativas dos direitos do CONTRATANTE na hipótese de rescisão
do artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
13. DA VALIDADE E DA PUBLICAÇÃO
13.1. O CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato e dos eventuais
termos de aditamentos, fará publicar na imprensa oficial do município, resumidamente, o
seu extrato, de acordo com o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93.
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14. DAS ALTERAÇÕES
14.1. Este Contrato subordina-se à Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93 bem como suas
alterações posteriores;
14.2. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas em
conformidade com o artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993.
14.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato;
14.4. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na Lei
Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre os
contratantes;
14.5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso;
14.6. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contrato,
o CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro
inicial;
14.7. A variação do valor contratual face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a
celebração de aditamento.
14.7.1. Para eventuais correções de valores, será realizado com base no Índice
Nacional da Construção Civil, mediante Tabela SINAPI.
15. DA RESCISÃO E MULTAS
15.1. O CONTRATANTE cabe rescindir o presente Termo Contratual, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial se a CONTRATADA inexecutar total ou
parcialmente o objeto pactuado;
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15.2. O contrato poderá ser rescindido, pelo CONTRATANTE, unilateralmente nos termos
da Lei Federal n.° 8.666/93, por justa causa, quando a contratada deixar de cumprir
obrigações trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à segurança e saúde
do trabalho;
15.3. Constituem motivos para rescisão do Contrato, aquelas hipóteses do artigo 78 da
Lei Federal n.° 8.666/93;
15.4. Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma contratada receberá somente os
pagamentos devidos pela execução dos serviços até a data da referida rescisão,
descontadas as multas por acaso aplicadas;
15.5. Por razões de interesses públicos, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal decisão, o CONTRATANTE poderá
rescindir unilateralmente o presente contrato;
15.6. Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica a
CONTRATADA sujeita à multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor total do
Contrato, não ultrapassando a 20 % (vinte por cento) ao mês, sem prejuízo das demais
sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos:
a) Atraso no início dos serviços;
b) Quando os serviços estiverem em desacordo com as especificações e normas
técnicas;
c) Atraso na execução dos serviços.
15.7. Em caso de reincidência da alínea “b”, a multa será cobrada em dobro;
15.8. Da inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei de regulamento.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusão do Quadro de
Empregados da CONTRATADA, de elemento subordinado à mesma, que por ato
inequívoco de insubordinação má conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom
desempenho dos serviços;
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16.2. Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas legais, junto ao CREA,
Prefeitura, INSS e demais órgãos, que se fizerem necessários à perfeita execução dos
serviços decorrente deste contrato;
16.3. A Contratada será responsável solidariamente por danos e prejuízos que venha a
causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado;
16.4. A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato, na imprensa oficial, até o 5º
(quinto) dia do mês subsequente ao de sua assinatura, para que possa surtir os efeitos
legais previstos.
17. DO FORO
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT, para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas pela via
administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja;
17.2. E assim, por estarem de acordo, após lido e assinados as partes firmam o presente
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de
duas testemunhas.

Sandra Martins
Prefeita Municipal
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
CONTRATANTE

***************************Nome Completo*********************
************Razão Social**************
CONTRATADA
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Testemunha 1: ____________________________________________________________________________

RG:__________________________________________ / CPF/MF: __________________________________

Testemunha 2: ____________________________________________________________________________

RG:__________________________________________ / CPF/MF: __________________________________
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Anexo IX
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA
PARA GARANTIA DO CONTRATO

À *********** CONTRATANTE **************
CONSIDERANDO que ******NOME DA CONTRATADA********, doravante denominada
“CONTRATADA”, compromete-se, conforme Contrato n.º ___, datado de ___ de ___ de
___, a executar as obras de *****BREVE DESCRIÇÃO DAS OBRAS***** nele descritos;
CONSIDERANDO que ficou estabelecido no Edital que a CONTRATADA deverá
apresentar comprovante da Garantia de Execução Contratual no valor especificado no
Contrato; e CONSIDERANDO que concordamos em dar esta garantia da CONTRATADA;
DECLARAMOS nossa condição de fiador solidário, sem benefício de ordem, em
conformidade com o disposto nos artigos 1491, 1500 e 1503 do Código Civil Brasileiro e
dos artigos 261 e 262 do Código Comercial, perante *****QUALIFICAR A
CONTRATANTE*****, pela CONTRATADA, até a soma de *****VALOR DA GARANTIA
EM ALGARISMOS E POR EXTENSO******, comprometendo-nos pelo presente
documento a pagar, mediante solicitação da CONTRATANTE, por escrito, declarando a
inadimplência da CONTRATADA no cumprimento de suas obrigações contratuais, e sem
contraditar a quantia, até o limite de *****VALOR DA GARANTIA*****, como acima
mencionado, dispensada a apresentação de provas ou razões quanto ao valor
especificado na sua solicitação.
ATESTAMOS que esta fiança não é gratuita e está regularmente contabilizada,
satisfazendo as formalidades exigíveis, em especial a legislação bancária e demais
resoluções, instruções e circulares do Banco Central do Brasil, achando-se os signatários
devidamente autorizados à prática deste ato.
Esta garantia terá validade até ................(..................) dias após a vigência do Contrato,
conforme as condições estabelecidas.
___(Data)___
___(Assinatura do Banco)___
___(Testemunhas)___
___(Chancela)___
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Anexo X
ANEXOS DO PROJETO BÁSICO CONTENDO
1.
2.
3.
4.
5.

MEMORIAL DESCRITIVO;
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01;
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E;
PROJETO ARQUITETONICO, COMPLEMENTAR, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E
HIDROSANITÁRIO.

1. MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E COBERTURA PARA
PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO
LOCAL: RUA SUMAÚMA, QUADRA 183, LOTE 09,10,11,12,13 E 14 – BAIRRO 13
DE MAIO
PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT
CNPJ: 03.239.019/0001-83
ÁREA: EXISTENTE: 1.466,70M² / A DEMOLIR: 87,17m² / A CONSTRUIR: 140,91M²
VALOR DA OBRA: R$ 309.497,51
PRAZO EXECUÇÃO: 180 DIAS
COORD. GEO: 9°57’2,40’’S - 54°55’29,76’’O
O presente memorial tem por objetivo fixar normas e especificações, para execução
dos serviços de reforma da edificação, com a finalidade de garantir material
apropriado, durabilidade e funcionalidade ao empreendimento.
GENERALIDADES

I.

II.

O presente memorial refere-se a todos os projetos entregues, sendo que para as
obras de ampliação foram entregues inclusive os projetos complementares. As
quantificações então detalhadas na memória de cálculo anexo também a este
documento.
As obras serão executadas integral e rigorosamente em obediência às normas e
especificações contidas neste memorial, bem como ao projeto apresentado,
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

quanto à distribuição e dimensões, e ainda os detalhes técnicos e arquitetônicos,
em geral.
Tendo em vista se tratar de estabelecimento que não poderá sofrer interrupções
das atividades escolares, será organizada a execução em etapas da obra. O
Plano de Trabalho deverá ser elaborado pela empresa contratada, em seguida
ser encaminhado à fiscalização para aprovação, antes do recebimento da
Ordem de Início, podendo haver alteração da distribuição dos serviços no
cronograma físico-financeiro.
Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e, quando
citado, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendose como material “similar” um mesmo material de outra marca comercial que
apresente – a critério da fiscalização – as mesmas características de forma, textura,
cor, peso, etc.
A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente
bem feitos e de acabamento esmerado, comprovados mediante apresentação de
atestado de capacidade técnica da empresa contratada e do responsável
técnico pela empresa, de obras e serviços similares em tipo e quantidades ao
proposto nesta obra.
O número de operários, encarregados, almoxarifes, apontadores, mestres e
outros funcionários deverão ser compatíveis com o ritmo de progresso das obras,
expresso através do cronograma físico, sendo que o ritmo previsto no
cronograma deverá ser obedecido rigorosamente.
Quanto aos aditivos de valor: Ao verificar, in loco, a necessidade de aditivos
de
valor, a empresa contratada deve imediatamente protocolar ofício
endereçado à fiscalização, anexando planilha (descrição dos itens, quantidades,
unidades e valores unitário e total) e justificativa, que devem estar assinados pelo
engenheiro ou arquiteto responsável pela empresa. Após o recebimento do ofício, a
fiscalização confirmará a necessidade e as quantidades solicitadas junto ao
autor do projeto e encaminhará o pedido para que se tomem as medidas
administrativas necessárias.
As obras serão executadas de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da
ABNT, as posturas federais, estaduais, municipais e condições locais.
Este memorial completado pelos projetos anexos abrange todos os trabalhos
necessários à execução da obra projetada. Inclui todos os serviços de
execução, acabamento, instalações e equipamento, assim como testes e provas
de correto funcionamento, inclusive remoção de entulho e limpeza, de modo a terse uma construção pronta para o uso imediato, quando da entrega dos serviços
contratados.
As cotas, níveis e detalhes dos desenhos serão obedecidos rigorosamente.
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XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

Não serão toleradas modificações nos projetos, nos memoriais descritivos e nas
especificações de materiais sem a autorização, por escrito, da fiscalização em
conformidade com os respectivos autores de projeto.
Divergências entre a obra e desenho, entre um desenho e outro, entre
especificações, memorial e desenho ou entre desenho e detalhe serão
comunicadas à fiscalização, por escrito, com a necessária antecedência, para
efeito de interpretação e compatibilização.
A Construtora se obriga a executar todos os serviços considerados necessários á
complementação de serviços e de instalações especializadas, a cargo de
terceiros (instalações elétricas e hidráulicas em geral, instalações mecânicas e
especiais, etc).
Para esse fim, a construtora fornecerá andaimes, argamassa e serventia, bem
como se encarregará de rasgos, chumbamentos, fechamentos, lastros e bases
necessários às instalações especializadas acima referidas.
Todos os casos omissos, dúbios ou carentes e complementação, serão resolvidos
pela fiscalização, em comum acordo com o autor do projeto arquitetônico e com
profissionais responsáveis pela elaboração dos demais projetos complementares.
A Construtora manterá um perfeito e contínuo serviço de vigilância no recinto
dos trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer furtos,
desvios ou danos, decorrentes de negligência durante a execução das obras,
até sua entrega definitiva.
A fiscalização da Prefeitura acompanhará o andamento da obra diariamente,
estando sempre à disposição de forma a solucionar quaisquer problemas que
possam a ocorrer durante a execução dos serviços, evitando, da sua parte,
atrasos na obra;
Se necessário, poderá ser solicitada a presença dos responsáveis pela
elaboração dos projetos para maiores esclarecimentos na obra, e durante sua
execução.
A empresa deverá manter no local, Diário de Obra, cópias dos projetos, da
planilha orçamentária, placa de obra e demais documentos necessários para o
andamento da obra;
A empresa contratada deve encaminhar à fiscalização, através do protocolo, a
ART/RRT de execução, o Plano de Trabalho, e o requerimento para emissão do
Alvará de Construção, antes do recebimento da Ordem de Início.
A empresa contratada é obrigada a fornecer e exigir dos funcionários o uso dos
Equipamentos de Segurança (EPIs) e uniforme de identificação durante todo o
período de execução da obra, independentemente do tipo de serviço que está
sendo executado.
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REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E COBERTURA PARA
PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO
Trata-se da reforma em geral da escola com reparos no forro, piso, substituição de
vidraças quebradas e pintura geral. Quanto aos banheiros, as instalações atuais serão
demolidas, e serão executados novos banheiros, junto ao espaço do refeitório, refazendo
também a instalação do bebedouro. No local do antigo banheiro, será executada uma
cobertura para abrigar o parquinho.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
Antes do início dos serviços a empresa deverá fornecer e instalar a placa de
obra em chapa de aço galvanizado, medidas conforme planilha orçamentária, cujo
modelo será fornecido pela fiscalização, na emissão da Ordem de Início.
Poderão ser utilizadas as instalações de água e esgoto da edificação, sendo
estas executadas de forma a não comprometer ou sobrecarregar as instalações
existentes.
A empresa deverá zelar pela limpeza da obra, retirando periodicamente o entulho
gerado pela reforma, devendo o material extraído ser transportado para lugar
apropriado determinado (Bota Fora) pela Prefeitura Municipal.
2. DEMOLIÇÃO E RETIRADA
As demolições das alvenarias deverão seguir as especificações do projeto
arquitetônico.
Quanto às estruturas metálicas da quadra: conforme indicações no projeto
arquitetônico deverão ser retiradas, sendo que o material passível de reaproveitamento
deverá ser depositado em local indicado pela fiscalização, estando proibida a doação do
mesmo.
As intervenções de piso e forro estão indicadas em plantas específicas, sendo que
execuções fora do especificado deverão ser consultadas junto à fiscalização.
3. MOVIMENTO DOS SOLOS
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Este item trata da limpeza e escavação da área a ser ampliada, bem como dos
aterros e reaterros. Após a locação da obra, a fiscalização deverá ser consultada sobre
os níveis finais da edificação a ser construída, em especial da quadra.
4. INFRAESTRUTURA
As fundações da área a ser ampliada serão do tipo direta, sendo executadas
sapatas armadas e vigas baldrames, e deverão obedecer às especificações do projeto
complementar simplificado fornecido, no que diz respeito às dimensões e ferragens a
serem utilizadas, as quais também deverão ser submetidas à aprovação da fiscalização
antes da concretagem.
5. MESO E SUPERESTRUTURA
As estruturas (pilares e vigas) da área a ser ampliada deverão obedecer às
especificações do projeto complementar simplificado fornecido, no que diz respeito às
dimensões e ferragens a serem utilizadas, as quais também deverão ser submetidas à
aprovação da fiscalização antes da concretagem. É obrigatória a execução de vergas e
contra-vergas em todos os vãos de janelas e vergas em todos os vãos de portas, com
transpasse mínimo de 30cm para cada lado.
6. ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
Trata-se da execução das alvenarias de acordo com o projeto de construção.
7. COBERTURA
O telhado novo a executar, seguirá do prolongamento do telhado de telha de barro
existente no refeitório, sendo que nas ligações com os blocos, será executada platibanda
com telhado e calhas a fim de compatibilizar a diferença de alturas entre os blocos
existentes e a parte nova.
8. ESQUADRIAS E FERRAGENS
As novas janelas serão executadas em vidro temperado, conforme indicações do
projeto.
Está prevista a substituição de vidros quebrados das janelas existentes.
Será padronizado a execução de porta metálica conforme modelo
padronizado do município, nas ampliação.
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9. REVESTIMENTO DE PAREDE
Será executado chapisco, emboço e reboco nas paredes novas.
Todas as paredes citadas receberão chapisco de colher com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3, espalhado de forma a não restar nenhuma mancha de
bloco sem este revestimento. Em seguida, receberão massa única de emboço paulista,
traço 1:1:4 (cimento, cal e areia), espessura de 2cm.
Nos sanitários deverá ser executado revestimento cerâmico a ser
aprovado pela fiscalização, assentes com argamassa pré-fabricada e rejuntados
com rejunte apropriado. Cores, dimensões e modelos deverão ser aprovados
pela fiscalização.
No bebedouro e lavatórios infantis, deverá ser executado barra de
revestimento tipo pastilha, conforme indicações do projeto.
10. PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
Na área nova (ampliação) e na quadra deverá ser executado piso de granilite, com
lixamento e aplicação de resina de acabamento.
Em todos os vão de janelas deverá ser executado peitoril de granito,
conforme planilha orçamentária.
Nos vãos de portas da área ampliada, deverá ser executada soleira
de granito.
11. FORROS E DIVISÓRIAS
Execução dos forros de PVC nos ambientes novos. Nos locais indicados no
projeto deverá ser feita a recolocação do forro de PVC que está soltando. Está
prevista quantidade de forro de madeira para reposição dos locais
danificados indicados no projeto.
As divisórias dos sanitários serão de granito cinza andorinha, nas
dimensões de acordo com o projeto.
12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Neste item estão contemplados a execução das bancadas dos
banheiros, barras de apoio, espelho, para os banheiros, de acordo com o
projeto.
Também a execução de tubo de drenagem a ser instalado no local
indicado no projeto, para solucionar o problema de escoamento das águas
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pluviais do pátio existente, além da instalação de 02 tubos de concreto de
ø80cm, no pátio para a execução de floreiras.
Está previsto verba para a reinstalação do bebedouro no local indicado
no projeto próximo ao banheiro novo.
13. PINTURA
As alvenarias novas deverão ser emassadas (02 demão) e receberem
a aplicação de fundo preparado e posteriormente a mesma pintura das demais
paredes.
Toda a escola será repintada, sendo que havendo necessidade, deverá
ser feita a raspagem e lixamento da tinta atual. Até a altura das janelas,
deverá ser executado barrado de tinta à óleo ou esmalte sintético, em duas
demãos. Acima desta altura, seguirá a aplicação de tinta látex acrílica em duas
demãos.
As esquadrias de ferro e madeira receberão pintura esmalte
sintético, das demãos.
As cores obedecerão o padrão da bandeira da escola, sendo que
deverão da mesma forma estar sujeitas a aprovação da fiscalização.
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Para a área a ser construída, executar conforme projeto complementar. As
instalações existentes não sofrerão alteração.
15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS:
Deverá ser executado conforme projetos apresentados. Será utilizado a fossa e
sumidouro existente.
16. LIMPEZA DA OBRA:
Antes da entrega da obra, deverão ser verificados os seguintes itens:
a) Os pisos rodapés e azulejos deverão ser limpos e cuidadosamente lavados com
água e sabão, não podendo apresentar, após a limpeza, vestígios de tinta ou
argamassa;
b) A limpeza de manchas e respingos de tintas dos vidros deverá ser feita com
removedor adequado devendo ser tomado o cuidado de não se causar danos às
esquadrias;
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c) As peças sanitárias serão lavadas com água e sabão não sendo permitido o
uso de soluções com ácido e os metais cromados e niquelados serão limpos
com removedor adequado e polidos com flanelas;
d) Os aparelhos de iluminação deverão ser limpos convenientemente, devendo ter
um cuidado especial com a limpeza das paredes, evitando molhar os aparelhos
elétricos, tomadas e interruptores.
A limpeza final abrangerá a desmontagem das instalações provisórias do
canteiro, a completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, bem
como resíduos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra sendo que a carga e
transporte dos volumes de entulhos provenientes da execução dos diversos serviços
correrão por conta da contratada.
A obra será concluída após o término dos serviços acima especificados. A
executante deverá proceder à limpeza total interna, removendo todo tipo de respingo
de tinta proveniente da pintura e restos de construção e, externamente deverá remover
todo entulho e outros detritos existentes.
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2. RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RESUMO PLANILHA
REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E COBERTURA PARA PARQUINHO DA
ESCOLA MUN. 13 DE MAIO
RUA SUMAÚMA, QUADRA 183, LOTES 09, 10, 11, 12, 13 E 14 - B. 13 DE MAIO, GUARANTÃ
LOCAL:
DO NORTE-MT
OBRA :

ÁREA TOTAL: EXISTENTE: 1466,70M²

-

A DEMOLIR: 87,17M²

-

A CONSTRUIR: 140,91M²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
CNPJ: 03.239.019/0001-83
RESUMO DA PLANILHA
ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

R$ SUBTOTAL

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

7.559,39

2

DEMOLIÇÃO E RETIRADA

3

MOVIMENTO DE SOLOS

4

INFRAESTRUTURA

11.896,61

5

MESO E SUPER-ESTRUTURA

15.825,26

6

ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

12.227,23

7

COBERTURA

22.419,60

27.233,34
4.982,70
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8

ESQUADRIAS/FERRAGENS

20.381,99

9

REVESTIMENTO DE PAREDE

37.253,86

10

PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS

11.564,87

11

FORROS E DIVISÓRIAS

25.295,65

12

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.730,41

13

PINTURA

54.046,80

14

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.536,01

15

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

28.435,32

16

LIMPEZA DE OBRA

5.108,47
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:

R$ 309.497,51

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS
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3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS E COBERTURA
PARA PARQUINHO DA ESCOLA MUN. 13 DE MAIO
RUA SUMAÚMA, QUADRA 183, LOTES 09, 10, 11, 12, 13 E 14 - B. 13
LOCAL:
DE MAIO, GUARANTÃ DO NORTE-MT
EXISTENTE: 1466,70M² - A DEMOLIR: 87,17M² A
ÁREA TOTAL:
CONSTRUIR: 140,91M²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE
OBRA :

CNPJ: 03.239.019/0001-83

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI DEZ./2015
QTD

ITEM

DESCRIÇÃO DO ITEM

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,20 x 1,10m)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
74220/001
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
74077/001

BDI

UNIT REFORM R$/UNIT

M²

2,42

M²
M²

24,65%

425,87

425,87

140,91

6,22

7,75

98,03

44,50

55,46

Sub-Total
2

DEMOLIÇÃO E RETIRADA
LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE
84123
ANTIGO
72216 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO

R$
TOTAL

1.030,60
1.092,05
5.436,74
7.559,39

M²

1.011,65

4,68

4,68

M³

6,08

105,50

105,50

4.734,52
641,44
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DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
S/REAPROVEITAMENTO
85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

73899/002

M³

35,23

73,24

73,24

M²

4,98

13,01

13,01

72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA

un

17,00

8,07

8,07

72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA

un

17,00

38,98

38,98

RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/
85332
REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS

un

4,00

4,19

4,19

85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS

un

27,00

14,89

14,89

72236 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS

M²

89,37

9,73

9,73

RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA
72238
DE PERFIS

M²

37,44

5,83

5,83

M²

103,17

19,52

19,52

M²

170,19

19,52

19,52

M²

246,42

36,62

36,62

m

42,55

6,04

6,04

72224 DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO

M²

111,01

7,80

9,72

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA
72226
TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO

M²

111,01

8,75

10,90

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA INCLUSIVE
73801/001
CONTRAPISO - REMOÇÃO MANUAL
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM
USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM
REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM
85406
ARGAMASSA
RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM
85418
CONEXOES Ø 1/2" A 2"

73801/002

Sub-Total
3

2.580,24
64,78
137,19
662,66
16,76
402,03
869,57
218,27
2.013,87
3.322,10
9.023,90
257,00
1.079,01
1.210,00
27.233,34

MOVIMENTO DE SOLOS

73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

M²

140,91

3,25

4,05
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570,68
79517/001 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M

M³

11,36

26,03

32,44

REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE
53527
FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)

M³

4,10

52,06

64,89

55835 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE

M³

45,55

56,77

66,54

Sub-Total
4

266,04
3.777,47
4.982,70

INFRAESTRUTURA
92791
92793

73972/002
92873
5970
74106/001

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
LANCAMENTO
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/
REAPROVEITAMENTO 2X.
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

KG

145,00

7,38

7,38

KG

580,00

7,42

7,42

M3

7,25

348,35

348,35

M³

7,25

135,73

135,73

M²

54,78

44,52

44,52

M²

68,48

8,39

8,39

Sub-Total
5

368,51

MESO E SUPER-ESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
92410
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

1.070,10
4.303,60
2.525,53
984,04
2.438,80
574,54
11.896,61

M²

94,58

74,31

74,31

7.028,23
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89580

92791
92793
74200/001
73972/002
92873

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014_P (FÔRMA CIRCULAR DOS PILARES DA COBERTURA
DO PARQUINHO)
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA
(PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE
FORMAS TABUA 3A.
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
LANCAMENTO
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M²

20,00

43,36

54,04

KG

183,88

7,38

7,38

KG

441,00

7,42

7,42

M

30,00

16,92

21,09

M3

5,07

348,35

348,35

M³

5,07

135,73

135,73

Sub-Total
6

1.357,03
3.272,22
632,70
1.766,13
688,15
15.825,26

ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
73674 ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A

M²

121,29

18,91

23,57

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES
87509 COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014_P

M²

242,58

38,62

38,62

Sub-Total
7

1.080,80

2.858,80

9.368,43

12.227,23

COBERTURA
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
92260 MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
6,0 M E MENORES QUE 8,0 M. AF_12/2015

UND

15,00

229,43

229,43

3.441,45
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
92539 PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERÂMICA OU DE CONCRETO. AF_12/2015
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU
73938/003
MARSELHA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA
6058
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
72105
DESENVOLVIMENTO DE 50CM
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
72107
DESENVOLVIMENTO DE 25CM
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014_P

M²

171,29

36,55

36,55

M²

171,29

62,76

62,76

M

29,17

28,29

28,29

M

11,66

42,42

42,42

M

22,24

19,31

19,31

M

8,00

21,87

27,26

Sub-Total
8

ESQUADRIAS/FERRAGENS
VIDRO TEMPERADO COLORIDO FUMÊ, ESPESSURA 8MM,
72121 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA
VEDACAO E CAIXILHO DE ALUMÍNIO

6.260,64
10.750,16
825,21
494,61
429,45
218,08
22.419,60

M²

72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM (REPOSIÇÃO)

13,80

307,91

383,80

6,30

96,61

120,42

PORTA DE ABRIR, METÁLICA, EM CHAPA LISA Nº # 14, COM
*********** MOLDURA SEM VISOR, PRÉ-PINTADA, INCLUSIVE, BATENTES,
FECHADURA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. 0,90 X 2,10

UN

3,00

675,64

842,18

PORTA DE ABRIR, METÁLICA, EM CHAPA LISA Nº # 14, COM
*********** MOLDURA SEM VISOR, PRÉ-PINTADA, INCLUSIVE, BATENTES,
FECHADURA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. 0,80 X 2,10

UN

1,00

635,47

792,11

PORTA DE ABRIR, METÁLICA, EM CHAPA LISA Nº # 14, COM
*********** MOLDURA SEM VISOR, PRÉ-PINTADA, INCLUSIVE, BATENTES,
FECHADURA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. 0,60 X 2,10

UN

4,00

578,94

721,64

5.296,44
758,64
2.526,54

792,11

2.886,56
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PORTA DE ABRIR, METÁLICA, EM CHAPA LISA Nº # 14, COM
*********** MOLDURA SEM VISOR, PRÉ-PINTADA, INCLUSIVE, BATENTES,
FECHADURA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. 0,60 X 1,60

UN

12,00

502,14

625,91

*********** PORTA SANFONADA DE PVC 1,00M

UN

2,00

245,00

305,39

Sub-Total
9
87879

87779

87272

87242

REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO
COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.
AF_06/2014

610,78
20.381,99

M²

485,16

2,62

2,62

M²

485,16

41,33

41,33

M²

200,58

52,91

65,95

M²

13,35

162,43

202,46

Sub-Total
10

7.510,92

1.271,11

20.051,66

13.228,25

2.702,84

37.253,86

PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS

CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=7CM,
73907/003
PREPARO COM BETONEIRA
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8
84191
MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

M²

110,91

26,73

26,73

M²

110,91

68,37

68,37

2.964,62
7.582,91
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PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM,
84088 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA
MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA
84161 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA)
RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA
73742/001
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 7CM

M

11,40

43,04

53,64

M

4,20

31,59

39,37

M

9,54

20,23

25,21

Sub-Total
11
*************
72201
74250/001
73774/001

FORROS E DIVISÓRIAS
FORRO DE PVC, 100MM, INCLUSIVE MEIA-CANA INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO
RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA,
EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO
NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

165,35
240,50
11.564,87

M²

126,65

35,62

44,40

M²

67,41

9,96

12,41

M²

12,44

60,79

75,77

M²

60,53

237,16

295,61

Sub-Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM,
LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - COM FRONTÃO
**************
DE 15CM + SAIA DE 15CM E BORDA DUPLA (REF. PREÇO
PROPORCIONAL AO ITEM 86895)

611,49

5.623,26
836,55
942,57
17.893,27
25.295,65

12

M²

4,41

561,53

699,94

************** BARRA DE APOIO PARA PNE COMPR. 90CM aluminin

UN

4,00

367,84

458,51

************** BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO TIPO "L" - C=1,25M

UN

2,00

479,85

598,13

3.086,73

1.834,04
1.196,26
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ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO, SEM MOLDURA
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM 83675 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL
1M3/M.
TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV
73490 DIAM=0,80M FORNEC MATCOM AREIA CIMENTO 1:4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE BEBEDOURO E APARADOR COM
*************
APROVEITAMENTO
85005

M²

4,90

301,85

376,25

M

6,00

74,51

92,87

M

2,00

288,63

359,77

VB

1,00

2.000,00

2.493,00

Sub-Total
13

PINTURA
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA
88495
DEMÃO. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS
88411 COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014

485,16

6,80

6,80

M²

485,16

2,67

2,67

72125 REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA

M²

1.011,65

6,75

6,75

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
88489
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M

1.747,41

12,75

12,75

79464 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS

M²

1.011,65

14,55

14,55

M²

245,02

20,61

20,61

M²

30,45

18,88

18,88

Sub-Total
14

557,22

719,54
2.493,00
11.730,41

M²

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE
73924/002
SUPERFICIE METALICA
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
74065/001
SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

1.843,62

3.299,08
1.295,37
6.828,63
22.279,47
14.719,50
5.049,86
574,89
54.046,80

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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74131/004

91925

91927

91930

91932
74130/001
74130/003
74130/004
91856

91940
91953
91959

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

1,00

439,55

547,89

M

450,00

2,22

2,22

M

600,00

3,95

3,95

M

200,00

7,57

9,43

M

100,00

11,25

14,02

UN

3,00

10,39

10,39

UN

2,00

47,18

58,80

UN

1,00

67,63

84,30

M

650,00

7,77

7,77

UN

10,00

9,95

12,40

UN

5,00

16,33

20,35

UN

5,00

25,93

25,93

547,89

999,00

2.370,00

1.886,00

1.402,00
31,17
117,60
84,30

5.050,50

124,00
101,75
129,65

Página 70 de 84

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
91998 SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
91993
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
74094/001
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
***** LÂMPADA COMPACTA 100w

UN

2,00

10,73

10,73

21,46

UN

1,00

25,69

25,69

25,69

UN

15,00

25,38

25,38

UN

15,00

17,62

17,62

Sub-Total
15

380,70
264,30
13.536,01

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
74181/001
INSTALACAO
REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
74184/001
INSTALACAO

UN

4,00

90,73

113,09

UN

2,00

43,52

54,24

************ ACABAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA CROMADO

UN

6,00

52,32

65,21

UN

4,00

73,85

92,05

UN

3,00

7,51

9,36

28,08

UN

6,00

5,78

7,20

43,20

UN

8,00

9,13

11,38

91,04

73663
89388

89362

89501

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P

452,36
108,48
391,26
368,20
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
90373 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN

7,00

10,32

12,86

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,
90374 DN 25MM X 3/4 ,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2015_P

UN

12,00

17,71

22,07

UN

8,00

16,81

20,95

M

48,00

3,52

4,38

M

74,00

12,63

15,74

UN

8,00

202,26

252,11

UN

17,00

39,04

48,66

UN

9,00

99,33

123,81

UN

8,00

42,30

52,72

UN

17,00

5,70

7,10

UN

8,00

25,32

31,56

UN

4,00

54,02

67,33

UN

14,00

40,36

50,30

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
89446
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
89449
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P
89625

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR,
6021 COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM
PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
86906
86901
********
86884
*********
9535

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
CUBA DE EMBUTIR CIRCULAR EM LOUÇA BRANCA, ø 30CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

********* PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

90,02

264,84
167,60
210,24
1.164,76
2.016,88
827,22
1.114,29
421,76
120,70
252,48
269,32
704,20
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40729

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

14,00

175,86

219,20

UN

4,00

54,32

67,70

UN

4,00

414,58

516,77

UN

2,00

534,85

666,69

UN

2,00

235,00

292,92

UN

3,00

430,23

536,28

UN

17,00

20,89

26,03

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
89724 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN

20,00

5,14

6,40

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
89726 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN

5,00

5,68

7,08

35,40

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
89732 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

5,00

7,94

9,89

49,45

******** PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO

72739

************

************

74234/001
15.2
86883

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE
DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE
ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO
PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
VASO SANITARIO PARA PNE, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM
LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO
PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC
LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PNE DE PLASTICO FORNECIMENTO E INSTALACAO
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

3.068,80
270,80

2.067,08

1.333,38

585,84

1.608,84

442,51
128,00
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
89744 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

4,00

17,00

21,19

84,76

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
89746 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

2,00

16,47

20,52

41,04

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
89785 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

4,00

14,24

17,75

71,00

UN

4,00

31,98

39,86

UN

5,00

34,23

42,66

UN

10,00

31,06

38,71

UN

4,00

7,62

9,49

37,96

UN

4,00

15,58

19,42

77,68

M

68,00

12,56

15,65

M

85,00

18,59

23,17

M

110,00

35,54

44,30

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
89797 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E
*********
INSTALACAO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
89796 JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
LUVA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 50X40MM - FORNECIMENTO E
*********
INSTALAÇÃO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
89482 INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

159,44
213,30
387,10

1.064,20

1.969,45

4.873,00
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83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA

UN

2,00

304,60

379,68

Sub-Total
16

759,36
28.435,32

LIMPEZA DE OBRA
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M³

85,00

18,43

18,43

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
72900
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M³

85,00

5,00

5,00

M²

1.520,45

2,05

2,05

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA
Sub-Total
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:

1.566,55
425,00
3.116,92

5.108,47
R$ 309.497,51

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS
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05. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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06. PROJETO ARQUITETONICO, COMPLEMENTAR, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO

Página 77 de 84

Página 78 de 84

Página 79 de 84

Página 80 de 84

Página 81 de 84

Página 82 de 84

Página 83 de 84

Página 84 de 84

