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EDITAL 
 

 

Licitação Nº 2/2019-002               

Modalidade: Tomada de Preços  

Tipo: Menor Preço Global 

Órgão Requisitante: Sec. Mun. de Educação.  

Licitação Regida pela: Lei Nº 8.666/93 e Alterações Posteriores e Demais Legislações Aplicáveis e LC 

Nº 123/2006.  

 
O Município de SOURE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representado neste ato 

pela Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento de quantos possam se 

interessar, que, em obediência ao que preceitua as normas gerais da Lei Federal 8.666/93 e demais 

normas complementares, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo “MENOR 

PREÇO GLOBAL” pelo Regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL visando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA 

QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA (PQ) DA ESCOLA PROFª ANTÔNIA TAVARES NO 

MUNICÍPIO DE SOURE-PA, REMENESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 

207783/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SOURE E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FNDE/MEC de acordo com as disposições deste instrumento e seus anexos. 

 

Data da abertura da sessão pública: 23 de abril de 2019.  

Horário: 09:00 h  

Endereço: Auditório da Prefeitura Municipal de Soure, Segunda Rua, esquina com a travessa 14, nº 

281. 

 

1 - OBJETO DA LICITAÇÃO  

 

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA 

DA QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA (PQ) DA ESCOLA PROFª ANTÔNIA TAVARES NO 

MUNICÍPIO DE SOURE-PA, REMENESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 

207783/2014, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SOURE E O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FNDE/MEC, CONFORME PROJETO EM ANEXO.  

 

1.2 - Os serviços serão executados obedecendo rigorosamente aos termos deste Edital, seus anexos. 

 

1.3 - Os serviços, ora licitados, serão executados de forma de regime de empreitada por preço global, 

conforme detalhamento constante do Projeto Básico e seus anexos, Planilha Estimativa de Custos e 

discriminação. 

 

2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 
2.1 - Os recursos decorrentes desta licitação serão oriundos do Termo de Compromisso PAC 

207783/2014, firmado entre a Prefeitura de Soure e o Ministério da Educação – FNDE/MEC. 
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2.2 – A Execução de obra para construção de cobertura da Quadra Esportiva da Escola Profª Antônia 

Tavares, esta orçado no valor estimado de R$ 172.899,09 (Cento e setenta e dois mil, oitocentos e 

noventa e nove reias e nove centavos)  

 

Dotação Orçamentária: 0601.123610012.1.006    4.4.90.51.00 

Fundo Municipal de Educação 
 

3 - INFORMAÇÕES RELATIVAS À LICITAÇÃO: 
 

3.1. As informações administrativas relativas à Licitação serão prestadas pela Comissão de Licitações, 

situada na 2ª RUA, 281 - CENTRO – SOURE, repassadas também através do e-mail: 

sourelicitacao@gmail.com.  

 

3.2. A Comissão Permanente de Licitação fornecerá aos interessados o edital e seus anexos, bem como 

outras informações que ao seu critério sejam consideradas indispensáveis ao pleno conhecimento desta 

Tomada de Preços.  

 

3.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, antes da data limite para apresentação das propostas, 

introduzir aditamentos, modificações ou revisões no edital, sob forma de adendo, encaminhando o inteiro 

teor das alterações a todos os interessados que tenham adquirido o edital desta Tomada de Preços, por 

carta, ofício ou publicação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, não alterar a formulação da proposta. 

 

3.4. Caso a data prevista para o evento da presente TOMADA DE PREÇOS seja declarada como feriado 

ou ponto facultativo, e, não havendo retificação da convocação, serão estes realizados no primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo local, dia e hora previstos.  

 

3.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, podendo ser convidados 

a colaborar com a mesma, assessorando-a, quando necessário, profissionais de reconhecida competência 

técnica e não vinculados, direta ou indiretamente, a qualquer dos licitantes, ligados ou não ao Poder 

Executivo Municipal.  

 

3.6. Deverá ser apresentada pela empresa licitante, Carta de Credenciamento do representante da 

mesma na licitação, quando não se tratar do seu titular. A carta de credenciamento deverá ser firmada 

pelo responsável legal da proponente com firma reconhecida e junto a ela deverá constar cópia do 

documento de identidade do credenciado, deverá ser apresentada separadamente dos envelopes 01 

(habilitação) e 02 (proposta).  
 

3.7. O não cumprimento deste item não acarretará a inabilitação do licitante, podendo, se atendido as 

exigências deste Edital, competir em igualdade de condições com os demais, porém a pessoa 

representante será mera portadora das referidas propostas não tendo direito à manifestar – se no certame. 

  

3.8. Será permitida a participação de apenas um representante especificamente designado, de cada 

proponente, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação. 

 

3.9. A empresa licitante poderá optar pelo encaminhamento dos envelopes de documentação 1 e 2, de 

habilitação e proposta de preço, respectivamente, via postal, que deverá ser protocolado na sala da 

Comissão de Licitação até 10 minutos antes do inicio da sessão. 
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3.10. A empresa licitante que optar pelo encaminhamento dos envelopes via postal, será dispensada da 

entrega dos documentos referente ao credenciamento. 

  

3.11. A comissão não se responsabilizará pela entrega dos envelopes fora do horário estabelecido no item 

3.9 ou em local não especificado neste edital. 

 

4 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

  

4.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade na 

aplicação da Lei, devendo o pedido ser protocolado até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura dos envelopes de habilitação.  

 

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital de licitação perante a Administração o licitante 

que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.  

 

4.3. Considerar-se-á como licitante para o subitem acima, aquele que demonstrar, através de 

documentação acostada às suas razões de impugnações, sua devida representação.  

 

4.4. Caso não comprove sua representação, conforme disposto anteriormente, será recebido à impugnação 

como se tivesse sido interposta por cidadão, devendo obedecer ao prazo constante no §1.º do art. 41 da 

Lei 8.666/93, sob pena de intempestividade.  

 

5 - DA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar da licitação Empresas inscritas no Registro Cadastral da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SOURE, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 3 

(três) dias úteis antes da abertura do certame, conforme especificado neste edital.  

 

5.2 - Não será permitida a participação de consórcios.  

 

5.3 - Será vedada a participação de empresas na licitação quando:  

 

5.3.1 – Não sejam especializadas no ramo do objeto desta licitação, não estejam legalmente 

constituídas e que não comprovem sua habilitação, conforme disposto neste edital;  

 

5.3.2 - Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;  

 

5.3.3 - Empresa concordatária ou em processo de falência, sob o concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação, ou em processo de recuperação judicial ou extrajudicial. 

 

5.4 - Impedidas de licitar e/ou contratar com o Município de SOURE-PA;  

 

5.5 - Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

6 - VISITA TÉCNICA 

 
6.1 - A finalidade da visita técnica é permitir que as empresas interessadas conheçam as áreas envolvidas 

bem como solicitem outros esclarecimentos que julguem necessários para a futura execução do objeto. 
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6.2 – As licitantes poderão fazer a visita técnica ao local da obra e serviços de que trata o objeto desta 

licitação, através de seu(s) responsável(eis) técnico(s), formalmente designado(s) (Anexo IX) e se inteirar 

oficialmente dos serviços a serem executados, de modo a obter as informações necessárias à preparação 

da proposta e à execução dos serviços, e ainda obter todas as informações necessárias.  

 

6.3 - A Prefeitura de Soure-PA coloca-se à disposição para agendamento do acompanhamento por um 

representante desta município ao local, que deverá ser agendada no horário das 08:00 às 13:00 horas, 

pessoalmente ou pelo e-mail sourelicitacoes@gmail.com, a partir da publicação oficial da licitação até o 

2º (segundo) dia útil que anteceder à data de abertura da sessão pública de recebimento das propostas.  

 

6.4 - Realizada a visita técnica, a licitante deverá firmar DECLARAÇÃO, conjuntamente com seu 

responsável técnico, de que, através da visita ao local da obra, aceita como válida a situação e condições 

presentes do local para a realização dos serviços (Anexo VI);  

 

6.5 - O Atestado de visita técnica (Anexo VII), será expedido pela Prefeitura Municipal, cuja visitação ao 

local deverá ser feita pelo responsável técnico da licitante, com atribuições plenas a si conferidas, 

acompanhado de profissional habilitado pela Prefeitura Municipal.  

 

6.6 - Todos os custos associados com a visita ao local dos serviços serão arcados integralmente pelos 

próprios licitantes. 

 

6.7 – A não realização da visita técnica pela(s) licitante, não se considera impeditivo para a participação 

do certame, mas esta deverá apresentar declaração formal (Anexo VIII) assinada pelo responsável legal 

da empresa, na qual informa ter pleno conhecimento das condições do local necessárias para a execução 

das obras, assumindo total responsabilidade e aceitando como válida as condições do local para a 

realização dos serviços. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado, 

não serão consideradas para reclamações futuras, ou proponentes de forma a desobrigar a sua execução. 
 

6.8 - Nenhum responsável, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma empresa. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO PRÉVIA – CERTIFICADO DE REGISTRO  CADASTRAL CRC 

 

7.1 A HABILITAÇÃO PRÉVIA para a participação nesta TOMADA DE PREÇOS compreende: 

 

7.1.1 - Cadastramento na COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE, realizado até o 

terceiro dia anterior à data marcada para a abertura dos envelopes de Documentação; 

 

7.1.2 - O CADASTRAMENTO NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE será 

realizado para as licitantes não cadastradas e será aceito até o terceiro dia que antecede a data para 

abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO, e far-se-á mediante a apresentação de documentos tratados 

nos artigos 27 a 31 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser entregues numerados, de preferência, 

sequencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame 

correspondente. 

 

Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

   a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
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   b) 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; 

   b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

   c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; e 

   d) 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. 

   e) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do art. 27 da Lei nº 

8.666/93. 

    f) Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente da sede da licitante. 

 

Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 

 

   a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

   b) prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual, ou municipal ou 

distrital, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto licitado 

   b.1) em razão do objeto do certame se referir a prestação de serviços, a licitante 

estará obrigada a apresentação da inscrição municipal; 

   c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

   c 1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão 

Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 

   d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (CRF), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei. 

   e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de Certidão Negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovado pelo Decreto - lei n° 5.452 de 1° de Maio de 1943 ( introduzida pela lei n° 12.440/ 

2011 ). 

 

Documentos Relativa à Qualificação Técnica: 
 

   a) registro ou inscrição na entidade competente da região a que estiver vinculada 

a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente TOMADA DE PREÇOS, 

quando for o caso;   

   b) 1 (um) atestado (ou declaração) de capacidade técnica, ou mais, expedidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional 

competente, que comprove(m) prestação de serviços similares ao objeto da licitação; 

   b.1) a apresentação do atestado de capacidade de que trata essa alínea visa apenas 

ao cadastramento da licitante no Cadastro de Fornecedores do MUNICIPIO DE SOURE, não 

dispensando a apresentação dos atestados/ declarações de capacidade técnica exigidos neste Edital, para 

fins de habilitação na licitação. 
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Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

   a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no 

período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

 

 Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

 1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

  - publicados em Diário Oficial; e 

  - publicados em jornal de grande circulação; e 

  - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante. 

 

 2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

 

  a) - por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 

órgão equivalente; ou 

  b) - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

 3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº123/2006 - Lei das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

 

  a) - por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 

órgão equivalente; ou 

  b) - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

 4) sociedade criada no exercício em curso: 

 

  a) - por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

 5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou 

por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

  a) - a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
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SG = 
ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

   

 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE  

PASSIVO CIRCULANTE  

 

 

  b) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 

balanço; 

  c) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de 

efetuar os cálculos; 

  d) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente; 

  e) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

7.1.3 - A licitante poderá providenciar o seu cadastramento no MUNICIPIO DE SOURE, apresentando a 

documentação exigida neste Edital na Comissão de Licitação, na 2ª R, nº 281 – CENTRO, SOURE/PA. 

 

8. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

8.1 Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à 

Comissão de Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta de preços, em envelopes 

separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados, além do nome comercial da licitante, os seguintes dizeres:  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-002  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE  

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 1  

PROPONENTE: ______________  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019-002  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE  

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 2  

PROPONENTE: ______________ 

 

8.2 - DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE No 1 

 

8.2.1 - Todas as licitantes, deverão apresentar, dentro do Envelope nº 1, os documentos específicos para 

participação nesta TOMADA DE PREÇOS, devendo ser entregues, de preferência, numerados 

sequencialmente e na ordem a seguir indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferência e exame 

correspondentes.  

 

8.2.2 - Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Comissão de Licitação do MUNICIPIO DE 

SOURE, de acordo com as exigências constantes deste edital, acompanhado de todos os documentos 

solicitados no credenciamento prévio;  
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8.2.3 - Certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA da região a que está vinculada;  

 

8.2.4 - 1 (um) ou mais atestado (ou declaração) de capacidade técnica em nome da licitante, expedido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional 

competente, que comprove(m) ter a licitante executado serviços condizentes com o objeto desse certame; 

 

8.2.5 - comprovante fornecido pela licitante de que possui em seu quadro permanente, temporário ou 

futuro, profissional(ais) detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços 

assemelhados ao objeto dessa licitação.  

 

a) a comprovação do vínculo do(s) profissional(is) com a licitante poderá ser efetuada por 

intermédio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço 

ou Ficha de Registro de Empregado ou pela Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, se nela constar o nome do profissional indicado, ou ainda 

pela declaração de contratação futura em caso de vitória no Certame;  

 

b) a comprovação da responsabilidade técnica do profissional indicado deverá ser feita 

por intermédio do seu acervo técnico ou por atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado no CREA.  

 

8.2.6 - declaração indicando o(s) nome(s), CPF, nº(s) do registro na entidade profissional competente, 

do(s) responsável(eis) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução dos serviços de que trata o objeto desta 

TOMADA DE PREÇOS; 

 

a) o(s) nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) deverá(ão) ser o(s) mesmo(s) 

que constar(em) dos atestados de responsabilidade técnica;  

 

8.2.7 - declaração da licitante de que vistoriou o local onde será executado o serviço e de que é detentora 

de todas as informações relativas à sua execução, ou declaração conforme o item 6.7;  

 

8.2.8 - certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 

8.2.9 - comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do 

valor total estimado da contratação;  

 

8.2.10 - declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre (Anexo IX) e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho (Anexo X), salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666/93. 

 

Observações:  

 

1) as declarações relacionadas exigidas neste Edital, deverão estar emitidas em papéis timbrados dos 

Órgãos ou Empresas que as expediram;  

 

2) o representante legal que assinar, pela empresa licitante, deverá estar credenciado para esse fim, e ser 

comprovado se a Comissão de Licitação vier a exigir;  
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8.2.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 

  

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou  

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados 

em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 

  

8.2.12- datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope nº 1, quando não 

tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e: 

 

a) não se enquadram no prazo de que trata esta Condição os documentos cuja validade é 

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica.  

 

8.2.13 - Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão de 

Licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial.  

 

8.2.14 - Os documentos poderão ser autenticados pela Comissão de Licitação, a partir do original, até o 

final do expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado para o recebimento e abertura dos 

envelopes Documentação;  

a) serão aceitas somente cópias legíveis;  

b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e  

c) a Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que julgar necessário. 

 

8.3 DA PROPOSTA - ENVELOPE No 2 

 

8.3.1. A proposta contida no Envelope nº 2 deverá ser apresentada da seguinte forma:  

 

a) em original, de preferência emitida por computador ou datilografada, em uma única 

via, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e 

assinada, como também rubricadas todas as suas folhas; 

 

b) fazer menção ao número desta TOMADA DE PREÇOS e conter a nome comercial da 

licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereço com 

CEP, bem como banco, a agência e os respectivos códigos e o número da conta para efeito de emissão de 

nota de empenho e posterior pagamento;  

 

c) indicação dos preços; 

  

d) indicação dos prazos;  

 

e) anexar o Cronograma Físico-Financeiro da execução dos serviços;  
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8.3.2. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os desenhos 

fornecidos para execução dos serviços. 

  

8.3.3 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 

Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão 

de Licitação, para fins de esclarecimento por parte da Comissão. 

 

8.3.4. Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação a prazo de 

entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, ou de qualquer outra condição que importe modificação 

dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas 

que serão analisadas pela Comissão de Licitação.  

 

8.3.5 - Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação e o preço global das propostas, se faltarem, bem como as divergências que porventura 

ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro;  

 

8.3.6 - a falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria licitante ou na 

proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 

Documentação e Proposta com poderes para esse fim; e 

 

8.3.7 - a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos 

documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - DA DOCUMENTAÇÃO. 

 

8.4 DOS PREÇOS  

 

8.4.1. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, fixos e irreajustáveis e, 

ainda, o global da proposta.  

 

8.4.2 - Para efeito de elaboração da proposta não poderão ser alterados os quantitativos indicados nas 

planilhas de orçamento do MUNICIPIO DE SOURE;  

 

8.4.3 - caso haja alguma divergência entre os quantitativos indicados na proposta e os indicados nas 

planilhas de orçamento do MUNICIPIO DE SOURE, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de 

corrigir e refazer os cálculos da proposta;  

 

8.4.4 - a licitante deverá indicar o percentual do BDI.  

 

8.4.5 - Os quantitativos indicados na planilha de orçamento são meramente estimativos, não acarretando 

ao MUNICIPIO DE SOURE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

 

8.4.6 - Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 

equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, 

enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer 

descontos que venham a ser concedidos.  

 

8.4.7 - A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e 

total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais 

ou para menos.  
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8.4.8 - Só serão aceitas cotações em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e, de 

preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se 

qualquer valor além dos centavos.  

 

8.4.9 - A licitante deverá apresentar dentro do envelope da proposta a composição de preço. 

 

8.5 DOS PRAZOS  

 

8.5.1 - Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 150 dias (cento e cinquenta dias), 

contados a partir da Ordem de Serviço emitida pelo MUNICIPIO DE SOURE.  

 

8.5.2 - O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de 

Serviço expedida pelo MUNICIPIO DE SOURE e o da conclusão, o proposto pela licitante vencedora, se 

inferior ao máximo definido no caput desta Condição;  

 

8.5.3 - qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente 

comunicado ao MUNICIPIO DE SOURE;  

 

8.5.4 - O prazo de garantia dos serviços não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de 

Recebimento Definitivo da obra e adequação a ser emitido por Comissão designada pela autoridade 

competente.  

 

8.5.5 - A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no 

preâmbulo desta TOMADA DE PREÇOS para o recebimento dos envelopes Documentação. 

 

8.5.6 - Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na 

proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.  

 

8.5.7 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 

propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do MUNICIPIO DE SOURE, poderá ser 

solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes, por igual prazo, no mínimo. 

  

8.5.8 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes 

Documentação e Proposta, sem a solicitação de prorrogação de prazos ou a convocação para celebração 

do contrato, respectivamente, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

9 - DO TIPO DE LICITAÇÃO  

 

9.1 - Trata-se de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, enquadrada no art. 45, § 1º, inciso I da 

Lei nº 8.666/93. 

 

10 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1 - Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 

8.666/93, as propostas que: 

 

10.2 - apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 

não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
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insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto; e 

 

10.3 - não atenderem às exigências contidas nesta TOMADA DE PREÇOS. 

 

10.4 - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

  a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela Administração; ou 

  b) valor orçado pela Administração. 

 

10.5 - Das licitantes classificadas na forma das alíneas "a" e "b" cujo valor global da proposta for inferior 

a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas acima mencionadas, será exigida, 

para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do 

art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da 

correspondente proposta. 

 

10.6 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão de Licitação poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas nas Condições anteriores. 

 

11 – DO PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.1 - Os licitantes comparecerão à sessão pública, observando o item 3.9, portando toda a 

documentação, na forma exigida, no dia, horário e local indicado, e em nenhuma hipótese serão recebidos 

documentos ou proposta fora do prazo e/ou da forma estabelecidos neste edital;  

 

11.2 - Feito o credenciamento, serão recolhidos os envelopes “1” e “2”, sendo então rubricados em seu 

feche pela Comissão e representantes credenciados e conservados junto à Comissão de Licitação. Ato 

seguinte, serão abertos para conferência os invólucros “1” e feita a conferencia dos documentos a todos os 

licitantes;  

 

11.3 - Após analisar a conformidade dos documentos e das propostas como estabelecido nesta TOMADA 

DE PREÇOS e seus Anexos, será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor 

preço global. 

 

11.4 - A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do 

Município, para orientar-se na sua decisão. 

 

11.5 - A Comissão de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas propostas das 

licitantes.  

 

11.6 - Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços 

manifestamente superiores aos orçados pelo Município de SOURE, deverão ser estabelecidas, por meio 

de acordo com a licitante ofertante do menor preço, novas bases condizentes com os custos envolvidos.  

 

11.7 - Considera-se menor preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos 

os itens da planilha de preços apresentada pela proponente.  
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11.8 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta TOMADA DE PREÇOS, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das 

demais licitantes. 

 

11.9 - Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que esta TOMADA DE PREÇOS não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

11.10 - À Comissão de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da 

obediência às Condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas 

ou omissões deste Edital. 

 

12 DO DESEMPATE  

 

12.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o qual 

todas as licitantes serão convocadas. 

 

12.2 - Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme o Art. 44 da LC 123/2006. 

 

12.3 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada, caso a empresa vencedora não seja ME e EPP. 

 

12.4 - Para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar Federal n.º 123/06, os 

Microempreendedores Individuais, as Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte deverão declarar 

enquadramento no momento do credenciamento, preferencialmente como no modelo ANEXO XIII – 

Declaração de enquadramento como Microempreendedores Individuais, as Microempresas, as Empresas 

de Pequeno Porte.  

 

13 DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 

13.1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao 

Presidente da Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou 

lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, 

anulação ou revogação desta TOMADA DE PREÇOS. 

 

13.2 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos desta TOMADA DE 

PREÇOS com vista franqueada aos interessados. 

 

13.3 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão de Licitação poderá, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo, devidamente informado, ao 

ordenador de despesas do MUNICIPIO DE SOURE, através da (o) Presidente da COMISSÃO 

PERMANENRE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. 
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13.4 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração 

total ou parcial das decisões da Comissão de Licitação deverão ser apresentados por escrito, 

exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 

 

13.5 - O recurso interposto deverá ser protocolado na CPL do MUNICIPIO DE SOURE, dirigido ao 

Presidente da Comissão de Licitação. 

 

14 DA ADJUDICAÇÃO 

 

14.1 - A execução dos serviços correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS será adjudicada 

GLOBALMENTE a uma única empresa, depois de atendidas as Condições deste Edital. 

 

15 DO TERMO DE CONTRATO 

 

15.1 - Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato será formalizado e 

conterá, necessariamente, as Condições já especificadas neste Ato Convocatório. 

 

15.2 - Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes, poderão 

ser acrescentadas ao contrato a ser assinado. 

 

16 DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

 

16.1- O MUNICIPIO DE SOURE convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua 

proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

16.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 

MUNICIPIO DE SOURE. 

 

16.3 - É facultado ao MUNICIPIO DE SOURE, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, 

quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as 

licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta 

TOMADA DE PREÇOS, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

16.4 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

16.5 - O disposto no subitem anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2º da 

Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas 

pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 

17 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

17.1 - Será exigida da licitante vencedora a apresentação à Administração, também no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia 
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correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, com validade para todo o período 

de execução dos serviços, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

 

17.2 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

 

17.2.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança em 

favor do MUNICIPIO DE SOURE. 

 

17.3 - seguro-garantia; 

 

17.4 - fiança bancária. 

 

17.5 - No caso de rescisão do contrato, por culpa da licitante vencedora, não será devolvida a garantia, 

responsabilizando-se a licitante por perdas e danos causados ao MUNICIPIO DE SOURE, além de 

sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 

 

18 DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

18.1 - O prazo de execução da obra é de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de emissão da 

Ordem de Serviço. 

 

18.2 - A vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura até o dia 31/12/2019, tendo início e 

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

18.3 - O prazo de execução da obra e consequente vigência do presente contrato poderão ser prorrogados 

observados os dispositivos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

19 DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE E DA LICITANTE VENCEDORA 

 

19.1 - Caberá ao MUNICIPIO DE SOURE: 

 

a) permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da prestação dos 

serviços; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto 

ou Responsável Técnico da licitante vencedora; 

c) acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por 

intermédio de Comissão para tanto formalmente designada; 

d) autorizar quaisquer serviços pertinentes à reforma e adequação, decorrentes de 

imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado 

pelo MUNICIPIO DE SOURE, desde que comprovada a necessidade deles; 

e) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

orientações passadas pelo MUNICIPIO DE SOURE ou com as especificações constantes deste Edital; 

f) solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 

constantes deste Edital; 

g) atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de 

servidor do MUNICIPIO DE SOURE, especialmente designado para esse fim. 

 

19.2 - Caberá à licitante vencedora: 
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19.2.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 

dos serviços de reforma e adequação, tais como: 

 

  a) salários; 

  b) seguros de acidente; 

  c) taxas, impostos e contribuições; 

  d) indenizações; 

  e) vale-refeição; 

  f) vale-transporte; e 

  g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

19.3 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do MUNICIPIO DE SOURE, porém, 

sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

19.4 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares do MUNICIPIO DE SOURE; 

 

19.5 - responder pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO DE SOURE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SOURE; 

 

19.6 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do 

MUNICIPIO DE SOURE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a 

execução dos serviços; 

 

19.7 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados na execução dos serviços; 

 

19.8 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e 

estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

 

19.9 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

 

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 

Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita ao 

MUNICIPIO DE SOURE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do objeto deste 

certame. 

 

19.10 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados referentes à reforma e adequação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para 

tanto estabelecido pela fiscalização; 

 

19.11 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no sentido 

de evitar qualquer tipo de acidente; 

 

19.12 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços; 
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19.13 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 

pertinente; 

 

19.14 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 

durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 

 

19.15 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto no § 

1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 

 

19.16 - permitir, aos técnicos do MUNICIPIO DE SOURE e àqueles a quem o Município formalmente 

indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais 

relacionados com o objeto; 

 

19.17 - comunicar ao MUNICIPIO DE SOURE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

19.18 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 

vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras 

construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas; 

 

19.19 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 

pelo MUNICIPIO DE SOURE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

 

19.20 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como 

por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 

 

19.21 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 

apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao 

descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a fiscalização do MUNICIPIO DE SOURE julgar 

necessário; 

 

19.22 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 

apresentando-a à Unidade de fiscalização do MUNICIPIO DE SOURE, quando solicitado; 

 

19.23 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 

obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento 

conveniente dos trabalhos; 

 

19.24 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora do MUNICIPIO DE SOURE, o(s) nome(s) e o(s) 

dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha 

a substituir o originalmente indicado; 

 

19.25 - submeter à Comissão fiscalizadora do MUNICIPIO DE SOURE as amostras de todos os materiais 

a serem empregados nos serviços antes da sua execução, quando solicitado; 

 

19.26 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da 

data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 
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19.27 - durante o período de garantia, a licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída no cadastro 

de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo MUNICIPIO DE SOURE, atender aos 

chamados da  PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado 

da comunicação oficial; e 

 

19.28 - manter, durante toda a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta TOMADA DE PREÇOS. 

 

19.29. Caberá, ainda, à licitante vencedora, como parte de suas obrigações: 

 

a) efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, 

em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.496, de 07.12.77; 

 

b) indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

 

c) remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 

 

d) cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

 

20 DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

20.1 - À licitante vencedora caberá, ainda: 

 

20.2 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICIPIO DE SOURE; 

 

20.3 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no decorrer dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do 

MUNICIPIO DE SOURE; 

 

20.4 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução 

dos serviços, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e 

 

20.5 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

desta TOMADA DE PREÇOS. 

 

20.6 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICIPIO DE SOURE, nem poderá onerar o objeto 

desta TOMADA DE PREÇOS, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o MUNICIPIO DE SOURE. 

 

21 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

21.1 Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

 

21.2 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 

MUNICIPIO DE SOURE durante a vigência do contrato; 
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21.3 - expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia 

autorização do MUNICIPIO DE SOURE; e 

 

21.4 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇOS; 

 

21.5 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pelo MUNICIPIO 

DE SOURE. 

 

22 DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

22.1 - Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente. 

 

22.2 - O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 

licitante vencedora e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 

 

23 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

23.1 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Comissão designada pelo 

MUNICIPIO DE SOURE, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de 

informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

 

23.2 - promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma Físico-

Financeiro; e 

 

23.3 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de 

pagamento. 

 

23.4 - Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, a Unidade de fiscalização do 

MUNICIPIO DE SOURE ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer 

trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar 

necessária.  

 

23.5 - A licitante vencedora deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação do MUNICIPIO DE 

SOURE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

 

23.6 - A licitante vencedora deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro 

inscrito no CREA e aceito pelo MUNICIPIO DE SOURE, que na ausência do responsável técnico, se não 

for o próprio, para representá-la sempre que for necessário. 

 

23.7 - O representante do MUNICIPIO DE SOURE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

23.8 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do MUNICIPIO DE 

SOURE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 
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24 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

24.1 - Após concluída, a reforma será recebida provisoriamente pelo MUNICIPIO DE SOURE, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelo MUNICIPIO DE SOURE e pela licitante vencedora partes, no prazo 

de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela licitante 

vencedora. 

 

24.2 - O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por Comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 

30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

24.3 - A reforma somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas 

todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusão pelo MUNICIPIO DE 

SOURE. 

 

25 DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

25.1 - A atestação das notas fiscais/faturas referentes às etapas dos serviços caberá ao Setor competente 

do MUNICIPIO DE SOURE ou a servidor designado para esse fim. 

 

26 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

26.1 - A despesa com a execução dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇOS, mediante a emissão 

de nota de empenho, está a cargo da dotação Exercício 2019 Projeto 0601.123610012.1.006, oriunda do 

Termo de Compromisso PAC 207783/2014, celebrado entre a Prefeitura de Soure e FNDE/MEC. 

 

26.2 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 

prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao MUNICIPIO DE SOURE, na Lei 

Orçamentária do Município. 

 

27 DO PAGAMENTO 

 

27.1 - Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará ao 

MUNICIPIO DE SOURE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela 

fiscalização, a licitante vencedora apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento 

da despesa pelo MUNICIPIO DE SOURE, no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos 

documentos na Unidade de fiscalização do MUNICIPIO DE SOURE. 

 

27.2 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

 

27.3 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

 

27.3.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas as 

medições pela Comissão fiscalizadora do MUNICIPIO DE SOURE, considerando-se a fabricação e os 

serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos 

do projeto; 
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27.3.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser assinadas 

com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 

 

27.3.3 - as medições deverão ser solicitadas pela licitante vencedora até o 3º (terceiro) dia útil do mês 

subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 

 

27.4 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da Administração, as medições poderão ser feitas 

considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da reforma. Neste 

caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos 

constante das composições de custos unitários apresentadas pela licitante vencedora: 

 

27.4.1 - entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela licitante vencedora nesta TOMADA DE 

PREÇOS menos o BDI contratual; e 

 

27.4.2 - o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços relativos à mão 

de obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação dos 

equipamentos. 

 

27.5 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela licitante vencedora no Setor 

Financeiro do MUNICIPIO DE SOURE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, 

de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no 

prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei nº 8.212/91, e alterações posteriores. 

 

27.6 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues no Setor Financeiro do MUNICIPIO 

DE SOURE em data posterior à indicada na Condição acima, será imputado à licitante vencedora o 

pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 

 

27.7 - O pagamento dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura 

atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, e verificação da 

regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - CRF. 

 

27.8. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos 

comprovantes dos seguintes documentos: 

 

27.8.1 - Registro da obra no CREA; 

 

27.8.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

 

27.8.3 - Relação dos Empregados - RE. 

 

27.9 - O MUNICIPIO DE SOURE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de 

funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

 

27.10 - O MUNICIPIO DE SOURE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos desta TOMADA DE PREÇOS. 
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27.11 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação 

financeira ou aplicação de penalidade ao MUNICIPIO DE SOURE. 

 

27.12 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira 

devido pelo MUNICIPIO DE SOURE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438 

 ----- ------- 

 365 365 

 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

27.13 - A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 

da ocorrência. 

 

28 DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

28.1 - O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde 

que haja interesse do Município de SOURE, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a 

esta TOMADA DE PREÇOS. 

 

28.2 O MUNICIPIO DE SOURE poderá alterar unilateralmente o contrato nos seguintes casos: 

 

28.2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; e 

 

28.2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

 

29 DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER CONTRATADO 

 

29.1 - No interesse do MUNICIPIO DE SOURE, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser 

aumentado ou suprimido até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no art. 65, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

29.2 - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e 
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29.3 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta Condição; e 

 

29.4 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressões 

resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

 

29.5 - Em caso de supressão dos serviços, se a licitante vencedora já houver adquirido os materiais e 

posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo MUNICIPIO DE SOURE pelos custos de 

aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros 

danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 

30 DAS PENALIDADES 

 

30.1 - O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas 

no contrato sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por 

ocorrência sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias, uma vez comunicado oficialmente. 

 

30.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta TOMADA DE PREÇOS, o MUNICIPIO DE 

SOURE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

 

30.2.1 - advertência; 

 

30.2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do contrato, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

 

30.2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICIPIO 

DE SOURE pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

30.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 

 

30.3 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades 

tratadas na Condição anterior: 

 

30.3.1 - pela recusa injustificada em assinar o contrato; 

 

30.3.2 - pela não apresentação da garantia de que trata este Edital; 

 

30.3.3 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

 

30.3.4 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 

 

30.3.5 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos serviços, que 

vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no 

prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e 
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30.3.6 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se 

efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado 

da data de rejeição. 

 

30.3.7 - pelo descumprimento de alguma outra condição estipulada neste Edital e em sua proposta. 

 

30.4. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do MUNICIPIO DE SOURE e, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

30.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e aceito pelo 

Município, em relação a um dos eventos arrolados na Condição 101, a licitante vencedora ficará isenta 

das penalidades mencionadas. 

 

30.6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

31 DA RESCISÃO 

 

31.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei no 8.666/93. 

 

31.2 - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

31.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

 

31.3.1 - determinada por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO DE SOURE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias; ou 

 

31.3.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; ou 

 

31.3.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

31.4 - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

32  DA TOMADA DE PREÇOS 

 

32.1 A critério do MUNICIPIO DE SOURE, esta TOMADA DE PREÇOS poderá: 

 

32.2 - ser anulada, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado; ou 
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32.3 - ser revogada, a juízo do MUNICIPIO DE SOURE, se for considerada inoportuna ou inconveniente 

ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta; ou 

 

32.3 - ter sua data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta transferida, por conveniência 

exclusiva da Administração. 

 

32.4 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PREÇOS: 

 

32.5 - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93; 

 

32.6 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado 

na alínea anterior; e 

 

32.7 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

33 DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

33.1 - As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes dos Anexos deste 

Edital, serão resolvidas pelo setor competente do MUNICIPIO DE SOURE. 

 

33.2 - Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra qualificada, devendo a licitante 

vencedora estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das 

Especificações. 

 

33.3 - A licitante vencedora ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 

especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância do MUNICIPIO DE 

SOURE. 

 

34 – DA SUBCONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

34.1 A Empresa Licitante, deverá realizar a subcontratação de Microempresa (ME) ou Empresas de 

Pequeno Porte (EPP)) sediadas no Município de Soure, até 10% do valor do objeto, como forma de 

fomentar o mercado interno, devendo apresentar declaração de concordância do item (Anexo XII), sob 

pena de desclassificação; 

 

34.2 No momento da habilitação as ME e EPP a serem subcontratadas deverão atender todas as 

exigências a que se submete o licitante, devendo apresentar a documentação referente a regularidade 

fiscal e trabalhista, oriundos do edital; 

 

35.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a serem subcontratadas deverão estar indicadas e 

qualificadas pelos licitantes com as descrições dos bens e/ou serviços a serem fornecidos e respectivos 

valores; 

 

34.4 Os empenhos e pagamentos das parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às 

microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 

 

35 – A EMPRESA CONTRATADA COMPROMETE-SE ALTERNATIVAMENTE:  
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35.1 - a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da 

subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando 

o órgão ou a entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis;  

 

35.2 - a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da 

parcela originalmente subcontratada. 

  

36 A EXIGÊNCIA DE SUBCONTRATAÇÃO NÃO SERÁ APLICÁVEL QUANDO A 

LICITANTE FOR: 

 

36.1 - Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada; 

 

37 A EMPRESA LICITANTE FICARA DISPENSADA DE SUBCONTRATAR NOS SEGUINTES 

CASOS: 
 

37.1 - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 

empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório;  

 

37.2 - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não 

for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a 

ser contratado; 

 

38 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

38.1 - A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do contrato, o 

nome e o número do telefone do seu preposto, que estará sujeito à aceitação do MUNICIPIO DE SOURE, 

para representar a licitante vencedora na execução do contrato. 

 

38.2 - Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão de Licitação do MUNICIPIO DE 

SOURE, na Sede da Prefeitura Municipal de Soure, ou pelo(s) email: sourelicitacao@gmail.com, para 

obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 

 

38.3 – para as Microempresas (ME) e Empresas de pequeno porte (EPP) serão adotados os dispositivos da 

LC 123/2006. 

 

38.4 - O valor do contrato a preços iniciais será igual ao valor da proposta vencedora. 

 

39 DOS ANEXOS 

 

39.1 - São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 

 ANEXO I – Memorial descritivo - Termo de Referencia; 

 ANEXO II – Projetos (Arquitetonico, Estrutural e Elétrico); 

 ANEXO III - Planilha Orçamentária; 

 ANEXO IV – Cronograma Físico Financeiro; 

 ANEXO V – Minuta do Contrato; 

 ANEXO VI – Declaração de Vistoria; 



 
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CNPJ: 05.133.863/0001-50 – SEGUNDA RUA, 281 – CENTRO - SOURE – PA – CEP. 68870-000 
www.soure.pa.gov.br – sourelicitacao@gmail.com 

 

 ANEXO VII – Atestado de Visita Técnica; 

 ANEXO VIII – Declaração de conhecimento do local; 

 ANEXO IX – Autorização representante para vistoria;  

ANEXO X - Declaração de não empregar funcionário Municipal; 

 ANEXO XI – Declaração de não empregar menor; 

 ANEXO XII - Declaração de concordância de contratação de ME e EPP; 

 ANEXO XIII – Declaração de enquadramento de ME e EPP 

 ANEXO XIV – Carta proposta 

 

40 DO FORO 

 

40.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca do MUNICIPIO DE SOURE, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, 

alínea "d" da Constituição Federal. 

 

 

SOURE - PA, 29 de Março de 2019. 

 

 

 

 

 LUIS CARLOS MACIEL SILVA  

Comissão de Licitação 

Presidente 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO  

 
O presente projeto destina-se à orientação para a construção de uma Coberta de Quadra 

Pequena com as seguintes dimensões: 18,92 x 32,88 metros e área 622,15 m², a ser 

implantada nas diversas regiões do Brasil. O Ministério da Educação, através do FNDE 

presta assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar, objetivando a 

construção e o aparelhamento destas escolas.   

 

 
 

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

 
O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 

bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 

integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

 

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto 

arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam 

também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos 

referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, 

ou por concessionárias de serviços públicos. 
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2 ARQUITETURA 
 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto Cobertura de Quadra Pequena visa atender a demanda de cobertura dos espaço 
para práticas esportivas existentes nas escolas municipais e estaduais. O referido projeto 
apresenta uma área total de 622,15 m² de cobertura, para implantação em terrenos de 
22x36 metros quadrados. 

A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando a construção da quadra 
escolar em qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no 
comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada.  

A estrutura de fundações será em concreto armado e arco metálico treliçado. A 
cobertura será em telha metálica curvada.  

 

2.2 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser 
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá 
privilegiar a edificação das melhores condições: 

 Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando 
dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção 
da quadra. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as 
características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e 
sondagem de solo; 

 Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente 
suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a 
edificação, sobre aspectos de fundações e de escoamento das águas superficiais; 

 Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da quadra com relação 
aos alimentadores das redes públicas de energia elétrica.  

2.3 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes 
alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

 Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da 
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto; 
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 Tipologia das coberturas – foi adotada solução de cobertura de arco treliçado 
metálico. Nos vestiários será utilizado uma laje impermeabilizada; 

 Elementos arquitetônicos de identidade visual – elementos marcantes do 
partido arquitetônico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem 
a identificação da tipologia Cobertura de Quadra Pequena;  

 Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores com 
destaque para a estrutura em amarelo. 

 

3 SISTEMA CONSTRUTIVO 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO  

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade 
na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um 
projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no 
sistema construtivo adotado: 

 Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;  

 Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à 
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC. 

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra 
em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 

 Estrutura de concreto armado; 

 Estrutura metálica em arco treliçado para cobertura com telha metálica. 

3.2 VIDA UTIL DO PROJETO 

Sistema Vida Útil mínima (anos) 

Estrutura ≥ 50  

Cobertura ≥ 20 

3.3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP -  
Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio; 

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento. 
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4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 
 
 

4.1 SISTEMA ESTRUTURAL 

 Considerações Gerais 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural 

adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores 

informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverá ser 

consultado o projeto executivo de estruturas.  

Quanto à resistência do concreto adotada: 

 

Estrutura FCK (MPa) 

Blocos 25 MPa 

Sapatas 25 MPa 

 

 Caracterização e Dimensão dos Componentes 

 Fundações 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das 
cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão 
fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes 
para cada terreno. O FNDE fornece dois projetos de fundações básico, baseado em 
previsões de cargas e dimensionamento e o ente federado requerente, deve utilizando-se ou 
não do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio projeto executivo de 
fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto 
executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no 
projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo de fundações elaborado deverá 
ser apresentado para validação do FNDE, através de sua inserção no Sistema Integrado de 
Monitoramento de execução e controle - SIMEC.   

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das 
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na 
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combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de 
execução. 

 Fundações típicas Blocos sobre Estacas e Sapata 

O FNDE disponibiliza as fundações do projeto através do cálculo de blocos sobre 
estacas. Como alternativa, apresenta também a versão em sapatas para os locais onde se 
julgue ser mais adequada. A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2 kg/cm², 
considerando o solo homogêneo. Caso a taxa de resistência do solo do terreno onde será 
executada a obra seja inferior a esta, as fundações deverão ser recalculadas pelo 
proponente e a respectiva ART deverá ser emitida. Para o recalculo das fundações, 
disponibilizamos as cargas das fundações em prancha própria.  

A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Aoki-Veloso para 
estacas. 

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para 
determinação da resistência do solo e análise do perfil geotécnico.   

 

 Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de 

prova;  

- ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à 
compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

 

 

4.2 ESTRUTURA DE COBERTURAS  

 Estrutura Metálica 

 Características e Dimensões do Material 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e 
posteriormente das telhas metálicas leves.  

O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo 
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – 
galvanizado a fogo; 

Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307-galvanizado a fogo; 

Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX; 
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Barras redondas para correntes – ASTM A36; 

Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36; 

Perfis de chapas dobradas – ASTM A36; 

 

Condições Gerais referência para a execução: 

O fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos 
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal 
necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material, 
e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais. 

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser 
substituídos por perfis de chapa dobrados. 

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil 
de peças tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para 
qualquer outra finalidade. 

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações 
contidas nos Documentos de PROJETO.  

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério 
estabelecido entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser 
parafusadas. 

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento 
deverão ser dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos 
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do 
esforço admissível na barra. 

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de 
força cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 
75% de força cortante admissível na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-
á critério semelhante. 

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, 
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO. 

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as 
soldas de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As 
superfícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo, graxa, 
rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas. 

As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo 
atrito.  

Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos. 
O diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no 
mínimo Ø1/2”. 
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Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca 
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que 
for dado o aperto. 

Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro Ø 1/16” 
superior ao diâmetro nominal dos parafusos. 

Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 
3/4"; para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo, 
porém admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas 
considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão 
admissível correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento (= 
1,05 t / cm²), 

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, 
como tipo atrito, deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço 
de ruptura por tração. 

Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão 
indicados na tabela seguinte: 

    Parafusos (Ø)        Força de tração (t) 

1/2” 5,40 

5/8” 8,60 

3/4” 12,70 

7/8”  17,60 

1” 23,00 

1 1/8” 25,40 

1 1/4” 32,00 

1 3/8” 38,50 

1 1/2” 46,40 

Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superfícies das partes a serem 
conectadas deverão se apresentar limpas isenta de graxa, óleo, etc. 

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na 
tabela anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não 
sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves calibradas 
deverão ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de força de 
tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a 
reproduzir suas condições de uso. 
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Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões 
das correntes, poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos 
parafusos ASTM A394. 

 
Transporte e Armazenamento 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e 
deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e 
armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de 
contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, 
de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 

 
Montagem: 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações 
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e 
especificações técnicas). 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de 
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão 
ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e 
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades 
suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da 
estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e 
deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, 
esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de 
montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

 
Garantia: 

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos 
fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, 
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS. 

 
Pintura: 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, 
umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de 
laminação, furos, etc... 

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo 
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais: 
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Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de 
primer epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico 
também com 40 micras de espessura em cada demão. 

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos 
fabricantes. 

Para a cor do esmalte alquídico é indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de 
arquitetura. 

 
Inspeção e testes: 

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da 
FISCALIZAÇÃO. 

 Normas Técnicas Relacionadas: 

 
_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios; 
_ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 
_ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio; 
_ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de estruturas 
metálicas; 
_AISC – Manual of Steel Estructure, 9° edition. 
 

 Aplicação no Projeto  

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta. 
 

4.3 COBERTURAS  

 Telhas Metálicas - onduladas calandradas e planas - aço pré-pintado branco 

 Caracterização e Dimensões do Material 

- Telhas onduladas calandradas de aço pré-pintado - cor branca.  

 - 995 mm (cobertura útil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)  

- Modelo de Referencia:  

Isoeste – Telha Standard Ondulada calandrada e reta – OND 17 ou Super Telhas 
ST 17/980 calandrada e reta 

 

Sequência de execução 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e 
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação 
mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às 
ripas com arame de cobre.  
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 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

Cobertura da Quadra Poliesportiva. 

- Referências:  
QCOB_PQ_ARQ_01_R02  
QCOB_PQ_ARQ_02_R02  
QCOB_PQ_ARQ_03_R02 
QCOB_PQ_ARQ_04_R02 
QCOB_PQ_ARQ_05_R02  
 

 Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos. 

 

4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES 

 Tinta Betuminosa 

 Caracterização e Dimensões do Material: 

Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base 
de solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante. 
 

 Sequência de execução:  

A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que 
comprometam a eficiência do produto. 

A forma correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos 
diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demão. 

 A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superfície da fundação, conexões e 
interfaces com os demais elementos construtivos. 

 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos: 

Vigas Baldrame  

 

- Referências: 
QCOB-PQ-SFN-03-R02 

 Normas Técnicas relacionadas 

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto 
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento 
_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade 

(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização  
_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização 
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4.5 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS  

Foram definidos para acabamento materiais, resistentes e de fácil aplicação.  
 
Pintura de Superfícies Metálicas 

 Características e Dimensões do Material 

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme 
especificado em projeto e citado abaixo.  

Material: Tinta esmalte sintético CORALIT  
Qualidade: de primeira linha 
Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura).  
Acabamento: acetinado 
Fabricante: Coral ou equivalente 
 

 
Figura 1: cor amarelo ouro para pintura sobre estrutura de aço. 

 

 Sequência de execução 

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente 
 
Pintura de acabamento 
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um 

acabamento perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo 
entre duas demãos subsequentes indicados pelo fabricante do produto. 

Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico 
de referência. 

 Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

- Estrutura metálica treliçada da quadra poliesportiva coberta – AMARELO OURO; 
- Alambrado metálico do contorno da Quadra existentes –  Sugestão BRANCO 

GELO; 
- Tabelas, corrimãos, traves existentes – Sugestão BRANCO GELO. 
 

- Referências:  
QCOB_PQ_ARQ_01_R02  
QCOB_PQ_ARQ_02_R02 
QCOB_PQ_ARQ_03_R02 
QCOB_PQ_ARQ_04_R02 
QCOB_PQ_ARQ_05_R02  

 Normas Técnicas relacionadas: 

 _ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não 
industriais – Classificação; 
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_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 
edificações não industriais - Preparação de superfície. 

 

5 HIDRÁULICA 

5.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

A captação das águas pluviais foi definida , nos trechos de cobertura onde necessário 

pelo uso de calhas e condutores de PVC e descarga no piso em locais de fácil drenagem 

para o solo. 

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende: 

- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes da cobertura de 

Quadra Pequena; 

- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até o 

deságue final 

 Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e 

condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas pluviais; 

 

Normas Tecnicas Relacionadas 

ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

ABNT NBR 5688, Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, 
esgoto sanitário e ventilação – Requisitos; 

ABNT NBR 10844, Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento; 

 

6 ELÉTRICA 
 

6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à 
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária 
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de 
queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do 
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os 
alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.  
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A partir dos QD seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto.  

No quadro de medição é instalado o dispositivo de proteção contra surto classe I - 4 
pólos 350V – 100kA(modelo SIEMENS 5SD7 414-1 ou similar).  Já no quadro geral o 
dispositivo de proteção contra surto adotado é o da classe II, 4 pólos 350V – 40kA (modelo 
SIEMENS 5SD7 464-1 ou similar) .O circuito de tomada é dotado de dispositivo diferencial 
residual 25A (modelo SIEMENS 5SM1 312-0 MB ou similar) de alta sensibilidade para 
garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo 
consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores eletrônicos de alta 
eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.  

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

 Normas Técnicas Relacionadas 

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; 

 ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

 ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores; 

 ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

 ABNT NBR 5461, Iluminação; 

 ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

 ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

 ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

 ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais 
e similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 

 ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – 
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

 ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 

 ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 
análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 

 ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 

 

6.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA 

 

O projeto de SPDA é destinado a proteger a edificação contra descargas elétricas 
atmosféricas. A localização do sistema de preteção contra descargas atmosféricas devem 
obedecer ao projeto de elétrica. A nova instalação deve ser conectada a rede existente. Os 
condutores de descida poderão ser embutidos no pilar externo,   
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O eletroduto (haste) de aterramento deverá ser instalado em uma caixa de 
inspeção, de no mínimo 0,25x0,25m, com tampa de concreto e recoberto com uma camada 
de concreto magro com espessura mínima de 5cm.   

 

NIVEL DE TROTEÇÃO II 
 

 Normas Tecnicas Relacionadas 

 

 ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.  

 

7 ANEXOS 
 

7.1 TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS 

Quadra Coberta 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(CxLxH) 
Áreas 

Uteis (m²) 

01  Cobertura de quadra poliesportiva 32,88 x 18,92 x variável 622,15 

Área Útil Total 622,15 

 
 

7.2 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS 

Elementos Ambientes Especificações Cores 

Elementos de fechamento, 

Paredes e Pilares 
Fachadas 

Pintura esmalte sintético 

(pilares de concreto da 

quadra) 

Amarelo 

Cobertura Quadra Pequena 

Estrutura metálica  Amarelo 

Telhas metálicas  Branco e natural  
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7.3 LISTAGEM DE DOCUMENTOS 

 DOCUMENTOS 

Nome do arquivo Título 

QCOB_PQ-ARQ-MED_R02 Memorial Descritivo de Arquitetura 

QCOB_PQ_PLH_110V_R02 Planilha Orçamentária 110V 

QCOB_PQ_PLH_220V_R02 Planilha Orçamentária 220V 

 

 PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 05 pranchas 

Nome do arquivo Título Escala 

QCOB_PQ_ARQ_01_R02 Planta baixa 1:100 

QCOB_PQ_ARQ_02_R02 Cortes indicada 

QCOB_PQ_ARQ_03_R02 Fachada 1:100 

QCOB_PQ_ARQ_04_R02 Planta de cobertura e detalhes 1:100 

QCOB_PQ_ARQ_05_R02 Planta baixa no nível da calha 1:100 

 

 PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA – 07 pranchas 

Estrutura de Concreto 

Nome do arquivo Título Escala 

QCOB-PQ-SFN-01-R02 Fundação – planta dos blocos indicada 

QCOB-PQ-SFN-02-R02 Fundação – planta dos blocos indicada 

QCOB-PQ-SFN-03-R02 Fundação – planta dos blocos indicada 

QCOB-PQ-SFN-04-R02 Fundação – planta dos blocos indicada 

 
 
Estrutura Metálica 

Nome do arquivo Título Escala 

QCOB_PQ-SMT-01-R02 Fundação – planta de blocos 1:100  

QCOB_PQ-SMT-02-R02 Est. Metálica – planta dos arcos e pilares e detalhes 1:75 

QCOB_PQ-SMT-03-R02 Estrutura Metálica - Detalhes indicada 

 
 
 

 PRODUTOS GRÁFICOS – ELÉTRICA – 02 pranchas 

 
Instalações Elétricas – 110 V 

Nome do arquivo Título Escala 

QCOB_PQ_ELE_1_R02_110 Instalações elétricas – tensão 220/127V 1:75 

 
Instalações Elétricas – 220 V 
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Nome do arquivo Título Escala 

QCOB_PQ_ELE_1_R02_220 Instalações elétricas – tensão 220V 1:75 

 
 
Sistema de Proteção para Descargas Atmosféricas – SPDA 

Nome do arquivo Título Escala 

QCOB-PQ_EDA_R02 SPDA – Planta e Detalhes indicada 
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ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº _________________. 

 

O Município de SOURE, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, neste ato denominado 

CONTRATANTE, localizado na 2ª RUA, 281 - CENTRO, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 

05.193.073/0001-60, representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e, de outro lado a 

___________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _________________, estabelecida na 

____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada 

por ____________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por têm entre si 

justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS nº 

2/2017-0000X e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e 

CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as 

Cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1. O presente Contrato tem como objeto a XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS  

1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 

TOMADA DE PREÇOS nº 2/2019-002, partes integrantes deste Contrato.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR  

1. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................), discriminado de 

acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados 

pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

1. Os serviços deverão ser executados até ___________________________.  

1.1 - O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de 

Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela 

CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 

2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a 

ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.  

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL  

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS nº 2/2019-002.  

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 

licitatório nº 2/2019-002, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso I, da Lei n° 

8.666/93.  
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CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA  

1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação 

de garantia correspondente a 1% (Um por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por 

uma das seguintes modalidades:  

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  

1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança em favor 

da CONTRATANTE;  

1.2 - seguro-garantia;  

1.3 - fiança bancária.  

2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 

responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de 

sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o 

inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.  

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá até 

____________________ , tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro 

e incluir o último.  

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE  

1. Caberá à CONTRATANTE:  

1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços de 

reforma e adequação;  

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 

responsável técnico da CONTRATADA;  

1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 

Comissão para tanto formalmente designada;  

1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos durante 

a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 

SOURE, desde que comprovada a necessidade deles;  
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1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas 

pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 

PREÇOS nº 2/2019-002;  

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos Anexos 

do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 2/2019-002;  

1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor da 

CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA  

1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE 

PREÇOS nº 2/2019-002:  

1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos 

serviços objeto deste contrato, tais como:  

a) salários;  

b) seguros de acidente;  

c) taxas, impostos e contribuições;  

d) indenizações; 

e) vales-refeição;  

f) vales-transporte; e  

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;  

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 

qualquer vínculo empregatício com o órgão;  

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares da CONTRATANTE;  

1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;  

1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução dos 

serviços;  

1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE;  

1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e 

estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;  
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1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços:  

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, 

regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à 

CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços.  

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização;  

1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no sentido 

de evitar qualquer tipo de acidente;  

1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação; 

1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 

pertinente;  

1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 

durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;  

1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto no 

§ 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93;  

1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acesso às 

suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;  

1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;  

1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 

vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras 

construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital 

da TOMADA DE PREÇOS nº 2/2019-002;  

1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 

pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;  

1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como 

por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados;  

1.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 

apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao 

descrito nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 2/2019-002, 

sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário;  

1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 

apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado;  
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1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 

obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento 

conveniente dos trabalhos;  

1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) 

demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a 

substituir o originalmente indicado; 

1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da 

data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro;  

1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA 

deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada 

pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, contado da comunicação oficial; e  

1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE 

PREÇOS nº 2/2019-002.  

2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações:  

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA;  

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;  

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e  

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS  

1. À CONTRATADA caberá, ainda:  

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;  

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 

que acontecido em dependência da CONTRATANTE;  

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução 

dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e  

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste 

Contrato.  

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, 

não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá 
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onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.  

3. poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos 

licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte; (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 147, de 2014)  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS  

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:  

1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 

CONTRATANTE durante a vigência deste contrato;  

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 

houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e  

1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato;  

1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 

Administração da CONTRATANTE.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS  

1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente.  

2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 

CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da TOMADA DE 

PREÇOS nº 2/2019-002.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  

1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação serão 

acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, 

devendo: 

1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-

Financeiro; e  

1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para efeito 

de pagamento.  

2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro 

servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em 

desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.  

3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração da 

CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for 

necessário.  
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4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro 

inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável 

técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário.  

5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados.  

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA  

1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE.  

2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 

máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.  

3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas 

todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 

caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA  

1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de 

empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2019 Projeto XXXX.XXXXXXXXX.X.XXX 

Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB, Classificação econômica 

X.X.XX.XX.XX Obras e Instalações.  

1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 

prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do 

Município.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO  

1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à 

CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a 

CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo 

CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao credor no 

prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos na CONTRATANTE.  

1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização;  
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1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte:  

1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas as 

medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 

executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto;  

1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser assinadas com 

o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias;  

1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3º (terceiro) dia útil do mês 

subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 

1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão ser 

feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste 

caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos 

constante das composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA:  

1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na TOMADA DE 

PREÇOS nº 2/2019-002, menos o BDI contratual; e  

1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços relativos à mão-de-

obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação dos 

equipamentos.  

1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 

para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento das 

importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, 

artigo 30, da Lei nº 8.212/91.  

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em data 

posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais 

encargos moratórios decorrentes.  

1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 

fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, e 

verificação da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - CRF.  

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes 

dos seguintes documentos:  

2.1 - Registro da obra no CREA;  

2.2 - Matrícula da obra no INSS; e  

2.3 - Relação dos Empregados - RE.  

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 

executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de 

funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.  
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4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação 

financeira ou aplicação de penalidade à CONTRATANTE.  

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela 

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 

será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP  

Onde:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,00016438  

-------- -------  

365 365  

TX = Percentual da taxa anual = 6%.  

6.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da 

ocorrência.  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que 

haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, 

adequadas a este Contrato.  

2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos:  

2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; e  

2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS  
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1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá 

ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 

65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.  

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e  

1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e  

1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressões 

resultantes do acordo celebrado entre as partes.  

2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no 

local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição 

regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas 

neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por 

ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 

15 (quinze) dias, uma vez comunicada oficialmente.  

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  

2.1 - advertência;  

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste Contrato, 

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;  

2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração da 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

subitem anterior. 

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas 

no item anterior:  

3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na 

Cláusula Sexta;  

3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;  

3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro;  
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3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a 

ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo 

para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e  

3.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se 

efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado 

da data de rejeição.  

3.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua 

proposta.  

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.  

5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 

Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a 

CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.  

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO  

1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei nº 8.666/93.  

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA 

com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e  

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS  

1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA 

DE PREÇOS nº 2/2019-002, serão resolvidas pela CONTRATANTE.  
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2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA 

estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das 

Especificações.  

3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, 

não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da CONTRATANTE.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA 

CONTRATADA  

1. Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n.º 2/2019-002, cuja realização 

decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º 2/2019-002, e aos 

termos das propostas da CONTRATADA.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO  

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de SOURE, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "d" da 

Constituição Federal. 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes 

das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.  

SOURE - PA, em ___ de ______________ de ____ 

 

 

______________________ ____________________ 

CONTRATANTE CONTRATADA(O) 

 

TESTEMUNHAS:  

1. ___________________________  

 

2. ___________________________ 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2019-002.  

 

 

A empresa ________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede a 

_______________________________, bairro _____________, município de __________________, 

Estado de ___________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº _______________________, 

neste ato representado por seu representante legal, ____________________, nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador da Cédula de Identidade nº ________________, e inscrito no CPF nº 

___________________, residente e domiciliado a _________________________, bairro, 

__________________, município de ___________________, Estado de ______________________, 

DECLARA que, através do seu responsável técnico _________, RG ______, CPF ______, CREA-(UF) 

esteve presente ao local das obras, objeto da presente licitação, tendo vistoriado o local e tomado 

conhecimento dos serviços a serem executados e das informações preliminares necessárias à boa 

execução dos trabalhos, bem como estando ciente das dificuldades que poderão surgir no transcorrer dos 

serviços. 

 

________________, ___ de _____________ de 2019.  

 

 

 

 

_____________________ 

Representante da empresa 

 

 

 

_______________________ 

Responsável Técnico CREA nº 
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ANEXO VII 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  

 

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2019-002.  

 

Declaramos para fins de licitação que a Empresa_________________________ 

_______________________________, situada na ____________________________________  

___________________________________________________, portadora do CNPJ n° 

____________________________, visitou o local onde serão executado os serviços de Cobertura da 

Quadra da Escola Antonia Tavares no Município de Soure, na companhia de um servidor designado pela 

Prefeitura, referente ao processo de TOMADA DE PREÇO N°. 2/2019-002. 

 

.  

Data, _____/_____/_______  

 

 

 

__________________________  

Técnico Responsável da PMS 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE CONDIÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2019-002.  

 

 

Declaro para fins de participação no certame supracitado, que a empresa 

___________________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________________, 

por seu representante legal o Sr. (a) ________________________________, portador da cédula de 

identidade nº __________________ e do CPF nº ___________________, tem conhecimento das 

condições locais para contratação de empresa especializada para a construção da cobertura da Quadra de 

Esportes da Escola Municipal Antonia Tavares situada na 4ª Rua do Bairro Novo esquina com a travessa 

4, com fornecimento de material e mão de obra, com área de 523,32m² construída e 622,15 m² área 

ocupada cobertura, conforme do Convênio firmado com o FNDE - PAR – de acordo com Planilha 

Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos, constantes do Edital. 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Local: ___________, ___ de _________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

Nome: 

CPF: 

Identidade: 
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ANEXO IX 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2019-002.  

 

 

 

Autorizamos o Senhor _______________ carteira de identidade nº___________, CPF nº ____________, 

a vistoriar o local da obra, objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 2/2019-002, representando a empresa 

_______________________________________ CNPJ nº ___________________________________.  

 

Local e data  

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CNPJ: 05.133.863/0001-50 – SEGUNDA RUA, 281 – CENTRO - SOURE – PA – CEP. 68870-000 
www.soure.pa.gov.br – sourelicitacao@gmail.com 

 

 

ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR FUNCIONÁRIO MUNICIPAL 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2019-002.  

 

 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ nº_________________ por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ___________ e órgão emissor_________ e do CPF nº _______________, DECLARA, que, 

não possui em seu quadro funcional servidor público municipal ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação.  

Data ___________ de  _____________de 2019. 

 

_____________________________ 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO XI   

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2019-002.  
 

  Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição de habilitação do edital Da 

Tomada de Preços n.º2/2019-002, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999). 

 

 

            Local e data 

 

 

 

           ___________________________________ 

            Assinatura e carimbo 
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ANEXO XII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO DE ME E EPP 

 
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2019-002.  

 

 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ nº_________________ por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ___________ e órgão emissor_________ e do CPF nº _______________, DECLARA que 

subcontratarei os serviços especializados somente de pessoas física ou jurídica habilitadas na forma da lei, 

após a anuência da fiscalização num limite de até 10% do valor da obra. 

 

Data ___________ de  _____________de 2019. 

 

_____________________________ 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO XIII 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2019-002.  

 

A ___(RAZÃO SOCIAL)___, inscrita no CNPJ/MF ___(Nº)___, por intermédio do seu 

representante legal o(a) Sr.(a.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . 

. . . . . . . . . e do CPF no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, DECLARA sob as penalidades da lei, declara que 

no ano fiscal corrente não excedeu o limite de faturamento referente ao enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e estando devidamente registrada conforme legislação, não 

possui fatos supervenientes impeditivos de participação nesta licitação, sendo enquadrada como:  

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Art. 18A da Lei Complementar Federal 

n.º 123/06, sendo modalidade de microempresa, conforme disciplina o art. 18-E § 3º da mesma lei.  

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;  

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/06.  

Portanto estando apta a usufruir os benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 

n.º 123/2006.  

 

 

Soure (PA), ........ de ................... de .......... 

 

EMPRESA - RAZÃO SOCIAL 

CNPJ: ________________ 

Representante legal 
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ANEXO XIV 

CARTA-PROPOSTA  

Ao  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

  

Referência: Tomada de Preço N°. 2/2019-002  

 

Prezado Senhor,  

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta em anexo, referente a 

Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços:  

Nossa proposta conforme memorial orçamentário em anexo tem preço global de (___?__), para 

(____?_____) fixado em R$ ............................................ compostos de acordo com exigências do Edital.  

O prazo para execução dos serviços é de .......... (..................) dias corridos, contados da ordem de 

serviços.  

O prazo de validade de nossa proposta é de .......... (..........................) dias, a partir da abertura da 

proposta.  

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Edital da licitação e seus anexos.  

 

Atenciosamente,  

Data, _____/_____/_______  

 

 

 

___________________________________  

Assinatura do Representante Legal 
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INTEGRANTE DO ANEXO XIV 

 

 
 
 

Ministério da Educação 

Obra: Cobertura da Quadra Escola Antonia Tavares 
Município: Soure – Pa 
Endereço: 4ª Rua esquina com a 4ª travessa.  

 

Planilha Orçamentária 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR ($) 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo 
Federal 

m² 6,00   

1.2 Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m m² 66,00   

Subtotal item 1.0  

 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m m² 57,18   

2.2 Regularização e compactação mecânica do fundo da vala m² 51,28   

2.3 Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto m² 35,30   

Subtotal item 2.0  

 

3.0 FUNDAÇÃO 

3.1 Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x m² 106,13   

3.2 Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico m² 28,84   

3.3 Concreto armado fck de 20 MPa, usinado, inclui lançamento m² 24,07   

Subtotal item 3.0  



 
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

CNPJ: 05.133.863/0001-50 – SEGUNDA RUA, 281 – CENTRO - SOURE – PA – CEP. 68870-000 
www.soure.pa.gov.br – sourelicitacao@gmail.com 

 

 

4.0 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 

4.1 Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura m² 516,00   

4.2 
Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui lançamento (enchimento 
pilares) 

m² 5,40   

4.3 Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco m² 594,86   

4.4 Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - fechamento lateral m² 248,16   

4.5 Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm m² 61,20   

Subtotal item 4.0  

 

5.0 DRENAGEM PLUVIAL 

5.1 Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 ml 64,32   

5.2 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm ml 22,00   

5.3 Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial und. 12,00   

5.4 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico und. 4,00   

Subtotal item 5.0  

 

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 127/220V 

6.1 Luva de aço galvanizado 3/4'' und. 10,00   

6.2 Luva de aço galvanizado 1'' und. 2,00   

6.3 Condulete LB und. 5,00   

6.4 Condulete TA und. 4,00   

6.5 Condulete XA und. 1,00   

6.6 Abraçadeira metálica tipo D de 3/4'' und. 40,00   

6.7 Abraçadeira metálica tipo D de 1'' und. 4,00   

6.8 Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70°C 2,5 mm² ml 330,00   

6.9 Disjuntor unipolar termomagnético 10 A und. 5,00   

6.10 Disjuntor tripolar termomagnético 20 A - 5 KA und. 1,00   

6.11 Eletroduto aço galvanizado de 1'' und. 10,00   

6.12 Eletroduto aço galvanizado de 3/4'' und. 70,00   

6.13 Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético und. 10,00   
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6.14 Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500 W und. 10,00   

6.15 
Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - 
Cap. 5 disjuntores unipolar + 1 tripolar 

und. 1,00 
  

6..16 Haste tipo Coopperweld 5/8" x 3,00 m und. 4,00   

6.17 Cordoalha de aço 35 mm² und. 8,00   

6.18 Conector de bronze para haste de 5/8" und. 4,00   

Subtotal item 6.0  

 

7.0 SEVIÇOS DIVERSOS 

7.1 Pintura em superfície de concreto m² 61,20   

7.2 Limpeza geral m² 672,00   

Subtotal item 7.0  

 

Custo Total com o BDI Incluso  
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OBRA: Cobertura Quadra Antonia Tavares             BDI: 25,00% 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS 
TOTAL DA ETAPA PERÍODO EM DIAS CORRIDOS 

TOTAIS 
R$ % 30 60 90 120 150 180 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES          

2 MOVIMENTO DE TERRA          

3 FUNDAÇÕES          

4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA          

5 DRENAGEM PLUVIAL          

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS          

7 SERVIÇOS ELETRICOS          

TOTAL SIMPLES          

TOTAL ACUMULADO          

% SIMPLES 100%        100% 

% ACUMULADO        100%  
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