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E D I T A L 

 
PROC. ADMIN. 15042020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

 
 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOURE, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações posteriores, fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, 

para atender o objeto constante deste Edital, mediante as condições a seguir estabelecidas: 

 

HABILITAÇÃO PRÉVIA - RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DO ENVELOPE 

DOCUMENTAÇÃO 

 

LOCAL: 2ª R, nº 351 – Centro, Soure/Pa – Cep.: 68.870-000 

DIA: 21 de Maio de 2020 
HORÁRIO: 10 : 00 hs. 

 

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 

referentes a esta TOMADA DE PREÇOS realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento que se 
seguir. 

 

2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta TOMADA DE PREÇOS, com 

respeito a: 

 
2.1- Recebimento Dos Envelopes Documentação E Proposta; 
2.2- Abertura Dos Envelopes Documentação E Verificação Da Situação Da Licitante; 

2.3- Abertura Dos Envelopes Proposta Das Licitantes Habilitadas. 
 

3. As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas mediante publicação, pelo menos por 01 (um) 

dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos 

representantes legais das licitantes, principalmente, quanto a: 
 

3.1- habilitação ou inabilitação da licitante; 

3.2- julgamento das propostas; 

3.3- resultado de recurso porventura interposto; 
3.4- resultado de julgamento desta TOMADA DE PREÇOS. 

 

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do Edital e de outros assuntos 

relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, 
de preferência, até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento 

Convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 
 

5. A resposta da Comissão de Licitação ao pedido de esclarecimento formulado será divulgada mediante 

publicação, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos 

representantes legais das licitantes. 
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DO OBJETO 
 

6. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE 

ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

NOS BAIRROS DA MATINHA, BAIRRO NOVO E TUCUMANDUBA NO MUNICIPIO DE 

SOURE/PA DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISÍCO 

FINANCEIRO. 

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

7. Poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS quaisquer licitantes que comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos na Condição da HABILITAÇÃO PRÉVIA, e cujo objeto 
social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade compatível com o objeto 

licitado, ou ainda, possuam comprovação de execução de serviços semelhantes para outras pessoas jurídicas 

de direito público ou privado. 
 

7.1 - A licitante poderá habilitar-se previamente por cadastramento na COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 

MUNICIPIO DE SOURE, realizado até o terceiro dia anterior à data marcada para a abertura dos envelopes 

Documentação; 

 

8. NÃO PODERÃO CONCORRER NESTA TOMADA DE PREÇOS: 
 

8.1- consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

8.2- empresas que estejam suspensas de participar em licitação realizada pelo MUNICIPIO DE SOURE; e 
8.3 - empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição. 

8.4. Pessoas físicas ou jurídicas direta ou indiretamente ligada a servidores públicos pertencente ao quadro 

da prefeitura municipal de soure - pa, nas condições de cônjuge, parentes ou até o terceiro grau, inclusive os 

afins e os dependentes. 

8.5 - servidores ou diretores/dirigentes da prefeitura municipal de Soure - pa. 

 

DO PROCEDIMENTO 
 

9. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes Documentação e 

Proposta até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo. 

 

9.1- Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 
 

10. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não serão permitidas quaisquer 

retificações que possam influir no resultado final desta TOMADA DE PREÇOS, ressalvado o disposto na 

Condição 37. 

 
11. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na 

presença das interessadas, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, 

a qual deverá ser rubricada pelos representantes legais das licitantes presentes. 

 
11.1 - Abertos os envelopes Documentação, a Comissão de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar 

os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas. 
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12. A regularidade do cadastramento da licitante no Cadastro de Fornecedores do MUNICIPIO DE SOURE 

será confirmada mediante a exibição do pertinente certificado, cuja cópia autenticada será rubricada pelos 
membros da Comissão e pelos representantes legais das licitantes presentes e deverá estar anexada ao 

restante da documentação habilitatória, apresentada dentro do envelope Documentação. 
 

13. Havendo irregularidade no cadastramento junto ao MUNICIPIO DE SOURE, a licitante será inabilitada. 

Também será inabilitada a licitante que não esteja cadastrada no MUNICIPIO DE SOURE, nos termos  
desta TOMADA DE PREÇOS. 

 

14. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

Documentação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta TOMADA DE PREÇOS ou  
com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

 

15. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências 

ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, eventualmente, surgirem dúvidas 

que não possam ser dirimidas de imediato, as dúvidas serão consignadas em ata e a conclusão da habilitação 
dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante ofício ou publicação. 

 

16. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela 
Comissão de Licitação para abertura dos envelopes Proposta. 

 

16.1 - As licitantes serão convocadas a comparecerem, ficando os envelopes contendo as referidas 

Propostas sob a guarda da Comissão de Licitação, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus 
membros e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

 

17. Após a abertura dos envelopes Documentação, os demais, contendo a Proposta, serão abertos: 

 
17.1 - se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de 
interposição de recurso; ou 

17.2 - após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 
17.3 - após dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 

 

18. A abertura dos envelopes Documentação e Proposta será realizada em sessão pública, da qual se lavrará 

ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão de Licitação, consignando, se for o caso, os 

registros efetuados pelos representantes legais das licitantes presentes. 
 

18.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da 
reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e 

18.2 - a inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

 
19. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 

 

19.1 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentação e Proposta em único 

momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os 

requisitos do Edital, os envelopes não abertos já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão de 
Licitação até a data e horários marcados para prosseguimento dos trabalhos. 

 

20. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrentede 

fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
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20.1 - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertos os envelopes Proposta, não caberá 

desclassificar as propostas de preços por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

21. É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta TOMADA DE 

PREÇOS, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar originariamente da documentação e 

das propostas. 

 

22. Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante contrato, 

procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, 
seja referente à documentação ou à proposta. 

 

22.1 - Entende-se por documento credencial: 

 

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 
b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada 

possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação; 

 

22.2 - cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 
22.3 - o documento credencial poderá ser apresentado à Comissão de Licitação no início dos trabalhos, isto 
é, antes da abertura dos envelopes Documentação e Proposta, ou quando esta o exigir; 

22.4 - a não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de 

se manifestar e responder em seu nome. 
 

23. Os envelopes contendo as propostas das licitantes inabilitadas ficarão à disposição das mesmas pelo 
período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar 

para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos 

interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão de Licitação. 

 

DA VISITA TÉCNICA 
 

24. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços objeto desta TOMADA DE 

PREÇOS, por intermédio de representante legal, para inteirar-se das condições e do grau de dificuldades 

existentes, em companhia de servidor do MUNICIPIO DE SOURE designado para esse fim. 
 

24.1 - O dia da visita técnica deverá ser solicitado/marcado junto a COMISSÃO previamente antes da data 

marcada para a sessão publica. 

 
24.2 - O representante credenciado pela licitante para efetuar a visita técnica deverá apresentar-se a 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE, no endereço: 2ª R, Nº 351 – 

CENTRO – SOURE/PA, munido da carta de credenciamento da empresa, de acordo com o  modelo 

constante do Anexo constante do presente edital; 

 

24.3 - A declaração de visita técnica, elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edital, deverá ser 
visada por servidor do MUNICIPIO DE SOURE; ou 

 

24.4 A empresa poderá apresentar declaração de que conhece e aceita as condições d execução do objeto 

 
 

DA HABILITAÇÃO PRÉVIA 
 

A HABILITAÇÃO PRÉVIA para a participação nesta TOMADA DE PREÇOS compreende: 
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24.5 - cadastramento na COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE, realizado até o 

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

25. 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. 

 

25.1 - Relativos à Habilitação Jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

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. 

25.2 - 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 (FGTS), 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). 

 

25.3 - 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; 
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b) Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, expedida pelo CREA 
ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) 

e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativos à execução de serviços 
correlatos ao objeto do certame. 

 

25.4 - 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): 
 

- 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 
- 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": 

 

- 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 

- 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: 

 
- 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. 
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b) 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 

SG = ATIVO TOTAL 

 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

 
 

 
juntado ao balanço; 

b.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

 

b.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-se o 

direito de efetuar os cálculos; 
b.2) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculocorrespondente; 
 

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

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

 

26. 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 351 – CENTRO, SOURE/PA. 

 
DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

27. 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 XXXXXXX 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE 

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 1 

PROPONENTE:    
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XXXXXXXX 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE 

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 2 

PROPONENTE:    
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DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE N
o
 1 

 
28. 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: 

 

28.1 - 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; 

 

28.2 - Certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 
CREA da região a que está vinculada; 

 

28.3 - Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, expedida pelo CREA ou CAU da região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 

equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 

o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativos à execução de serviços correlatos ao objeto do 
certame; 

 

28.4 - 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. 

 

28.4.1- 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; 

 

28.4.2- 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. 
 

28.5 - 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; 

 

28.5.1 - 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; 

 
28.6 - declaração da licitante de que vistoriou o local onde será executada a reforma e de que é detentora de 
todas as informações relativas à sua execução; 

 
28.7 - declaração fornecida pela Comissão de Licitação comprovando que a licitante recebeu todos os 
documentos necessários ao cumprimento do objeto desta TOMADA DE PREÇOS. 

 
 

a) Se, por qualquer motivo, a referida declaração não estiver junto à documentação, será 
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considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissão de Licitação, para fins de habilitação e; 
b) a declaração de que trata esta Condição será emitida no momento em que a empresa 

retirar o Edital diretamente na Comissão de Licitação; 

 

29. Relativos à Habilitação Jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

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. 
 

29.1 - 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 (FGTS), 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). 

f) certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 

29.2 - 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) Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, expedida 

pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome 
do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da 
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edital. 

obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT, relativos à execução de serviços correlatos ao objeto 
do certame. 

c) Comprovação da Capacidade Técnica-Operacional, mediante a apresentação de um 

ou mais Atestado de fornecidos por pessoal jurídica de direito público ou privado , em 
nome do responsável técnico relatico á execução dos serviços que compõem as 

parcelas de maior relavância técnica e valor significativo da contratação , a saber: 

c.1) Itens 2-2.1 (POÇO TUBULAR 6’’X60M ) do Orçamento Geral Unificado do 

 

29.3 - 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: 

 

6) 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. 
 

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

 

- 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 

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

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

8) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº123/2006 - Lei das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

 

- 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 

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

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

9) sociedade criada no exercício em curso: 
- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

10) 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: 
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LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

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; 

 
caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de efetuar os cálculos; 

b.1) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os 
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente; 

b.2) comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

total estimado da contratação; 

 

b.3)  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 inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 

 

 
Observações: 

 

1) as declarações relacionadas exigidas neste Edital (exceto aquela que serão expedidas pela 
Comissão de Licitação), 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; 
 

29.11. 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; 
 

29.12- 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. 

2. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS poderão ser apresentados emoriginal, por 
qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão de Licitação, 

ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
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2.1 - Os documentos serão autenticados pela Comissão de Licitação, a partir do original, até o final do 

expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado, e no dia do processo para o recebimento e 
abertura dos envelopes Documentação; 

2.2 - serão aceitas somente cópias legíveis; 

2.3 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
2.4 - a Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que julgar necessário. 

 
 

DA PROPOSTA - ENVELOPE N
o
 2 

 

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

 

30.1- 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; 

 
31. - 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; 

 

31.1 - indicação dos preços; 

31.2 - indicação dos prazos; 

31.3 - anexar o Cronograma Físico-Financeiro da execução dos serviços; 
31.4 - quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 

 
32. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os desenhos 

fornecidos para execução dos serviços. 

 

32.1 - 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. 

 

33. 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. 
 

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

multiplicação e o preço global das propostas, se faltar, bem como as divergências que porventura ocorrerem 
entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro; 

 

33.2 - 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 

 

33.3 - 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. 

 

DOS PREÇOS 
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34. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, fixos e irreajustáveis e, ainda, o 

global da proposta. 
 

34.1 - Para efeito de elaboração da proposta não poderão ser alterados os quantitativos indicados nas 
planilhas de orçamento do MUNICIPIO DE SOURE; 

 

34.2 - 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; 

 

34.3 - a licitante deverá indicar o percentual do BDI. 

 
35. Os quantitativos indicados na planilha de orçamento são meramente estimativos, não acarretando ao 
MUNICIPIO DE SOURE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

 
36. 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. 

 

36.1 - 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. 

 

37. 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. 
 

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

 

DOS PRAZOS 
 

39. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 120 dias, contados a partir da Ordem de 
Serviço emitida pelo MUNICIPIO DE SOURE. 

 

39.1 - 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; 

 

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

comunicado ao MUNICIPIO DE SOURE; 
 

40. O prazo de garantia dos serviços não poderá ser inferior à 5 (cinco) anos, contado do Termo de 

Recebimento Definitivo da reforma e adequação a ser emitido por Comissão designada pela autoridade 
competente. 

 

41. A proposta deverá ter a validade mínima de 90 (Novemta) dias, contada da data estabelecida no 

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

 

42. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

 

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

44. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes 
Documentação e Proposta, sem a solicitação de prorrogação de prazosd ou a convocação para celebração do 

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

 

DO TIPO DE LICITAÇÃO 
 

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

8.666/93. 
 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

46. 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: 

 

46.1 - 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 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto; e 

 

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

47. 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. 

 

47.1 - 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. 
 

48. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

de Licitação poderá fixar às 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. 

 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

49. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta TOMADA DE PREÇOS e seus 

Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global. 

 

50. A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do 

Município ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisão. 

 

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

licitantes. 
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50.1.1 - Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços 

manifestamente superiores aos orçados pelo MUNICIPIO DE SOURE, deverão ser estabelecidas, por meio 
de acordo com a licitante ofertante do menor preço, novas bases condizentes com os custos envolvidos. 

 

51. Considera-se menor preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos  os 
itens da planilha de preços apresentada de pela proponente. 

 

52. 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. 

 

 
53. 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. 

 

54. 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. 

 

DO DESEMPATE 
 

55. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas 
as licitantes serão convocadas. 

 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 
 

56. 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. 

 
56.1 - 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. 

 

57. 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 subir, devidamente informado, ao 

ordenador de despesas do MUNICIPIO DE SOURE, através da (o) Presidente da COMISSÃO 
PERMANENRE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. 

 

58. 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. 
 

58.1 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão de Licitação, logo após ter sido 

protocolizado no Serviço de Protocolo do MUNICIPIO DE SOURE. 

 

DA ADJUDICAÇÃO 
 

59. A execução dos serviços correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS será adjudicada 
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GLOBALMENTE a uma única empresa, depois de atendidas as Condições deste Edital. 

 

DO TERMO DE CONTRATO 
 

60. 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. 

 
61. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes, poderão ser 
acrescentadas ao contrato a ser assinado. 

 

 
DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

 

62. 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. 
 

63. 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. 

 

64. 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. 
 

65. - 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. 

 

66. 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. 

 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

67. 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 
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: 

 

67.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

 
67.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança em favor 
do MUNICIPIO DE SOURE. 

 

67.2 - seguro-garantia; 
 

67.3 - fiança bancária. 

 
68. 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- 
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se a outras penalidades previstas na lei. 

 

DA VIGÊNCIA 
 

70. A vigência do contrato será de 90 (NOVENTA) DIAS, a partir da data de sua assinatura, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE E DA LICITANTE VENCEDORA 

 
71. Caberá ao MUNICIPIO DE SOURE: 

 

71.1 - permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da prestação dos serviços; 
71.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou 

Responsável Técnico da licitante vencedora; 
71.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio de 

Comissão para tanto formalmente designada; 

71.4 - 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; 

71.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas 

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

71.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste Edital; 
71.7 - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor do 

MUNICIPIO DE SOURE, especialmente designado para esse fim. 
 

72. Caberá à licitante vencedora: 
 

72.1 - 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) vales-refeição; 

f) vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

72.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do MUNICIPIO DE SOURE, porém,  
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

72.3 - 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 

do MUNICIPIO DE SOURE; 

 

72.4 - 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; 
 

72.5 - 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; 
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72.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados na execução dos serviços; 
 

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

estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

 
72.8 - 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 licitante formular imediata comunicação escrita ao 

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

certame. 

 

72.9 - 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; 
 

72.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no sentido de 
evitar qualquer tipo de acidente; 

 

72.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços; 
 

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

 
72.13 - 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; 

 
72.14 - 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; 

 

72.15 - 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; 
 

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

prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

72.17 - 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; 

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

MUNICIPIO DE SOURE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

 
72.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como 
por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 

 

72.20 - 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, sempre que a fiscalização do MUNICIPIO DE SOURE julgar necessário; 
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72.21 - 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; 

 
72.22 - 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; 

 

72.23 - 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; 

 

72.24 - 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; 
 

72.25 - 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 CivilBrasileiro; 

 

72.26 - 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 da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

contado da comunicação oficial; e 

 

72.27 - 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. 

 

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

 
73.1 - 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; 

 

73.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 
 

73.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 
 

73.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 

74. À licitante vencedora caberá, ainda: 

 

74.1 - 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 o MUNICIPIO DE SOURE; 

 

74.2 - 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 dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do 

MUNICIPIO DE SOURE; 
 

74.3 - 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 
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74.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

desta TOMADA DE PREÇOS. 

 
75. 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. 

 

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 

76. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 
 

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

MUNICIPIO DE SOURE durante a vigência do contrato; 
 

76.2 - expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia 
autorização do MUNICIPIO DE SOURE; e 

 

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

 
76.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pelo MUNICIPIO 
DE SOURE. 

 

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

77. 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. 

 
77. 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. 

 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

78. 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: 

 

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

Financeiro; e 

 

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

pagamento. 
 

79. 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. 

 

80. 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. 
 

81. 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 
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for o próprio, para representá-la sempre que for necessário. 

 
82. 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. 

 

83. 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 medidasconvenientes. 

 

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

84. 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. 
 

85. 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. 

 
86. 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. 

 

DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

87. 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. 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

88. A despesa com a execução dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇOS, mediante a emissão de 
nota de empenho, está a cargo de dotação Exercício 2019. 

 

88.1 - 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. 

 

DO PAGAMENTO 
 

89. 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. 
 

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

 

89.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 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 
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efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto; 
 

89.2.1 - 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; 

 
89.2.2 - 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. 

 

89.3 - 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: 

 

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

PREÇOS menos o BDI contratual; e 
 

89.3.2 - 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. 
 

89.4 - 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. 

 
89.4.1 - 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. 

 

89.5 - 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. 
 

90. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes 
dos seguintes documentos: 

 

90.1 - Registro da obra no CREA; 
 

90.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

 

90.3 - Relação dos Empregados - RE. 
 

91. 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. 

 

92. 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. 

 
93. 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. 
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94. 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%. 
 

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

ocorrência. 

 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 

95. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse da Município do de SOURE, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta 

TOMADA DE PREÇOS. 
 

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

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

objetivos; e 

 

96.2 - 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. 

 

DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER CONTRATADO 
 

97. 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. 
 

97.1 - 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 

 

97.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta Condição; e 

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

resultantes do acordo celebrado entre as partes. 
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98. 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: 

 

DAS PENALIDADES 

 
99. - 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; 

 

100. - ser revogada, a juízo do MUNICIPIO DE SOURE, se for considerada inoportuna ou inconveniente 

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

para justificar tal conduta; ou 

 
100.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta TOMADA DE PREÇOS, o MUNICIPIO DE 
SOUR poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sançõe; 

 

100.2 – advertencia; 
 

100.3 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; 

 
100.4 suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICIPIO DE 
SOURE pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

 

100.5 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. 

 
101. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades 
tratadas na Condição anterior: 

 

102. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades 

tratadas na Condição anterior; 
 

102.1 - 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 

 
102.2 - 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 da rejeição. 

 
102.3 - a impugnação interposta deverá ser comunicada á Comissão de Licitação, logo após ter sido 

protocolado junto ao Municipio de SOURE. 

 
 

102.4 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampladefesa. 
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DA RESCISÃO 

103. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 

Lei no 8.666/93 
 

104. os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

 

105. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

106. 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 

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

conveniência para a Administração; ou 

 

108. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 

109. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

110. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente TOMADA DE PREÇOS, 

até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação (Documentação), 

devendo o MUNICIPIO DE SOURE, por intermédio da Comissão de Licitação,julgar e responder á 

impugnação em até 03(três) dias úteis. 
 

110.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o MUNICIPIO DE SOURE a licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos envelopes 

Documentação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não 

terá efeito de recurso. 

 
110.2 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta TOMADA DE 
PREÇOS até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 
110.3 a impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão de Licitação, logo após ter sido 
protocolizada junto ao Município de no SOURE. 

 

 

DA TOMADADE PREÇO 

 

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

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

e devidamente fundamentado; ou 

 
111.2 - 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 
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111.3 - ter sua data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta transferida, por conveniência 

exclusiva da Administração. 
 

112. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PREÇOS: 

 

112.1 - 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; 
 

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

alínea anterior; e 
 

112.3 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampladefesa. 

 

112.4 – A critério do MUNICIPIO DE SOURE, esta TOMADA DE PREÇO poderá; 
 

112.5 – ser anulada, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado;ou 
 

112.6 - 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 
 

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

exclusiva da Administração. 

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

 

112.9 - 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; 

 
112.10 a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na 

alínea anterior; e 

 

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

 

DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 
113. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes dos Anexos deste 

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

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

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

Especificsções. 

 
115. A licitante vencedora ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, 

não se adminitindo modificações sem a prévia consulta a concordância do MUNICIPIO DE SOURE. 
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116. 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. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

117. 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. 
 

118. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão de Licitação do MUNICIPIO DE 

SOURE, na 2ª R, nº 351 – Centro, Soure/Pa, ou pelo(s) email: sourelicitacao@gmail.com, para obtenção  
dos esclarecimentos que julgar necessários. 

 

DOS ANEXOS 
 

119. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Financeiro e Mapa de localização da Área; 

ANEXO II - Modelos de documentos exigidos (declarações); 

ANEXO III- Minuta de Contrato. 

 

DO FORO 
 

120. 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, 04 de Maio de 2020 

 

 

 

Mayara Madgi dos Santos Oliveira 
Comissão de Licitação 

Presidente 

mailto:licitacao@gmail.com
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ANEXO I 

 

 

 

 
PROJETO BÁSICO, 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 

CRONOGRAMA FINANCEIRO E 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA; 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 
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PROJETO HIDRÁULICO DE MICRO-SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
 
 
 
 
 

Agosto/2019 
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Serviços Preliminares  

Limpeza do terreno 
m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e ferramentas necessárias à 

execução do desmatamento, destocamento e limpeza da área de implantação da obra. 

O desmatamento compreende o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer que seja 

a sua densidade. 

O destocamento compreende a operação de escavação ou desenraizamento total de todas 

as árvores, arbustos e troncos. 

A limpeza consiste na remoção dos materiais produzidos pelo desmatamento e 

destocamento, assim como das pedras, arames e qualquer outro objeto que se encontre nas 

áreas desmatadas, e a remoção de matéria orgânica pela escavação de uma camada de, no 

máximo, 40 cm de terreno desmatado e que impeçam o desenvolvimento normal das tarefas 

de construção e ponham em risco a estabilidade das obras ou o trânsito sobre elas. 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza poderão ser efetuadas 

indistintamente, à mão, ou mediante o emprego de equipamentos mecânicos, todavia, estas 

operações deverão efetuar-se invariavelmente antes dos trabalhos de construção, com a 

necessária antecedência para não retardar o desenvolvimento normal destes. 

As árvores e arbustos deverão ser cortados, o mais rente ao chão possível, não podendo 

em caso algum ultrapassar a altura de 15 cm em relação ao solo. 

As árvores com diâmetro maior que 8 centímetros deverão ter os galhos cortados, 

empilhados em local indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

Os materiais não aproveitáveis deverão ser dispostos em locais escolhidos pela 

FISCALIZAÇÃO, e queimados, tomando-se para tanto, todas as precauções e medidas 

necessárias para que não comprometa a segurança da obra e de propriedades de terceiros. 

Os resíduos provenientes das queimadas serão removidos para o bota-fora. 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza não compreendem carga e 

transporte de material retirado. 

Será atribuição da CONTRATADA a obtenção de autorização junto aos órgãos 

competentes, para o desmatamento, principalmente no caso de árvores de grande porte. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES  

Construção de Edificações Provisórias de Canteiro de Obras 
m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende a construção de todas as edificações e instalações prediais necessárias ao 

canteiro de obra. Incluem-se neste item, a abertura e conservação de acessos, cercas e/ou 

painéis de vedação e portões. 

O local de implantação do canteiro, deverá ser aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO, 

possuir área compatível com o volume dos serviços e a logística necessária para o apoio e 

execução das obras. 

As edificações provisórias serão construídas em estrutura de madeira de lei ou alvenaria, 

com piso cimentado, painéis de vedação em tábuas de madeira ou chapas de compensado 

ou alvenaria rebocada pintadas com tinta PVA e cobertura em telhas onduladas de 

fibrocimento 06 mm, ou telhas cerâmicas. 

A CONTRATADA deverá prever a construção das unidades a seguir discriminadas, 

considerando o fornecimento dos acessórios e móveis a saber, devendo o Lay-Out 

obrigatoriamente ser previamente apresentado à FISCALIZAÇÃO para aprovação: 

 

a) Escritório para CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO, com área mínima compatível à 

dimensão da obra, com banheiro privativo; 

b) Almoxarifado(s) para guarda de equipamentos portáteis, utensílios, peças e 

ferramentas; 

c) Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra, em áreas compatíveis com a 

necessidade e exigências legais do Ministério do Trabalho; 

d) Oficina(s) de apoio à obra; 

e) Outras construções ou instalações necessárias, a critério da CONTRATADA, tais 

como: Alojamento, cozinha, guarita, etc.; 

f) Locais apropriados à estocagem dos materiais necessários à execução da obra; 

g) Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de 

água; 

h) Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução de 

energia elétrica (luz e força); 
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i) Tapumes, cercas ou assemelhados e placas de obra; 

j) Instalações de Refeitório (se necessário) e Oficinas de apoio à construção. 

 

A CONTRATADA, será responsável, até o final da obra, pela adequada manutenção e boa 

apresentação do canteiro de obra e todas as suas instalações, inclusive especiais cuidados 

higiênicos com os compartimentos sanitários e conservação dos pátios internos. 

Após o término das obras e antes do pagamento final contratual, a CONTRATADA, 

removerá todos os prédios temporários, com exceção dos que a FISCALIZAÇÃO 

determinar. 

SERVIÇOS PRELIMINARES  

Instalações Hidro-sanitárias para Edificações Provisórias 
Un 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para a instalação das redes prediais 

de água fria e esgoto sanitário das edificações provisórias do canteiro de obra e frentes de 

serviço. 

As instalações hidro-sanitárias de todas as unidades componentes do canteiro de obra e 

frentes de serviço, compreendendo: instalação de água potável, instalação de água 

industrial para equipamentos de produção, serviço de esgotamento sanitário e drenagem 

pluvial, serão executadas rigorosamente de acordo com os seus respectivos projetos, 

apresentados pela CONTRATADA e previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Deverão satisfazer as prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e mais as da concessionária pública. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES  

Instalações Elétricas para Edificações Provisórias 
un 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para a instalação da rede predial de 

energia elétrica das edificações provisórias do canteiro de obra e frentes de serviço. 
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As instalações elétricas de todas as unidades componentes do canteiro de obra e frentes de 

serviço, compreendendo as instalações de força, iluminação interna e externa, para raios e 

sub-estações, serão executadas rigorosamente de acordo com os seus respectivos projetos, 

apresentados pela CONTRATADA e previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Deverão satisfazer as prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas e mais as da concessionária pública de energia elétrica. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES  

Fornecimento e Colocação de Placas de Identificação de Obra – Fixa 
m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Na instalação das diversas frentes de serviço da obra deverão ser instaladas placas de 

identificação e de esclarecimento à população sobre os serviços a serem executados, 

seguidas as seguintes instruções: 

As placas deverão ser fixas, conforme projeto, e deverão ser utilizadas de acordo com a 

recomendação da fiscalização. 

As placas poderão ser colocadas sobre o solo, ao lado das obras em execução, utilizando-

se estrutura de madeira, de acordo com suas dimensões, conforme indicado pela 

fiscalização. 

Deverão ser observadas e retiradas previamente, as interferências com galhos, arames e 

etc..., para assegurar a colocação e a perfeita visualização das placas. 

As placas de obra serão executadas em chapas metálicas, prévia e convenientemente 

tratadas para receber a pintura dos símbolos e mensagens. 

O fornecimento abrange as operações de corte, tratamento e pintura das placas. Será 

utilizada chapa bitola 16, em dimensões variadas de acordo com a solicitação da 

fiscalização e previsão dos projetos. 

Para se obter pintura adequada é essencial a preparação da superfície metálica, de forma a 

livrá-la de graxa e ferrugem e protegê-la contra oxidação.  

Os suportes serão dimensionados de acordo com as dimensões da placa, em madeira de lei 

da região, devidamente imunizados com preservativo hidrossolúvel, chanfrados nos quatro 

cantos. 

Os parafusos serão galvanizados. 
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Os locais e quantidades de placas de obra serão determinados pela fiscalização, que emitirá 

autorização para a sua colocação. 

A colocação abrange todos os serviços necessários à instalação das placas nos locais 

determinados pela fiscalização, atentando para a correta fixação das mesmas. 

Estão inclusos neste item todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários ao 

fornecimento, transporte e colocação das placas no campo inclusive a fixação das mesmas 

nos locais indicados. 

O fornecimento e colocação das placas em campo deverão seguir as instruções da 

fiscalização através dos projetos executivos ou instruções de campo, determinando a 

maneira de sua aplicação e locais. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES  

Locação de obra à trena 
m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o serviço utilizado para obras de construção civil ainda não iniciadas, ficando 

sob a responsabilidade da CONTRATADA qualquer erro de alinhamento, obrigando-se está 

a refazer a marcação e os serviços às suas expensas. 

A CONTRATADA procederá a locação, utilizando um gabarito composto de pontaletes e 

tábuas de madeira branca, nivelado e alinhado, com rigidez suficiente para evitar 

deformações. 

Qualquer locação deve ser devidamente demarcada e amarrada de maneira a permitir sua 

eventual relocação. 

Os pontos de locação iniciais, poderão à critério da FISCALIZAÇÃO, ser transferidos por 

trenas ou por aparelhos topográficos, podendo os demais pontos ser obtidos através de 

medição com trena, a partir dos pontos iniciais. Os pontos procurados serão obtidos pelo 

cruzamento de linhas. 
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Movimento de Terra  

Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m 
m³ 

Escavação manual em solo, profundidade maior que 1,50 m até 4,00 m 
m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Escavação manual em solo, em áreas restritas, onde não se justifique ou seja 

incompatível o emprego de meios mecânicos, com deposição e arrumação do 

material escavado à beira da escavação, de modo a não permitir, com 

segurança, o seu retorno a cava. 

A escavação compreende a remoção do material abaixo da superfície do terreno, até a cota 

especificada no projeto. 

A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de dez dias, a locação do eixo e o 

nivelamento do terreno natural, para que a FISCALIZAÇÃO proceda a emissão da Ordem 

de Serviço, que de acordo com o projeto estabelecerá as diretrizes para a implantação das 

tubulações. A liberação da Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO, não será inferior a três 

dias da data programada para inicio dos serviços. 

Antes de iniciar a escavação, a CONTRATADA pesquisará as eventuais interferências 

existentes no local, para que não sejam danificados os tubos, caixas, postes, etc., na zona 

atingida pela escavação e elaborará com detalhes o "Plano de Escavação" que será 

submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que deverá atender ao cronograma de 

execução das obras. 

Caso ocorra qualquer dano nas interferências supracitadas, todas as despesas decorrentes 

dos reparos correrão por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a 

responsabilidade da mesma. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a origem (chuva, 

vazamento ou lençol freático), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através 

de esgotamento ou drenagem subterrânea, conforme a necessidade. 

A CONTRATADA deverá prever equipamentos de proteção que incluem tapumes fixos e 

moveis, cercas e grades portáteis, passadiço e travessia (pedestres e veículos), colocados 

"in loco" de acordo com a necessidade do serviço ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Os tipos e características desses equipamentos de proteção, estão em especificações 

técnicas complementares a esta. 
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Aplica-se, conforme a profundidade, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

 

MOVIMENTO DE TERRA  

Espalhamento e regularização de bota fora 
m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Os materiais escavados considerados inadequados pela FISCALIZAÇÃO, serão despejados 

em áreas de bota-fora por ela aprovadas. Estes materiais deverão ser espalhados 

convenientemente e compactados com o tráfego dos equipamentos em utilização, de modo 

que a forma e a altura de depósitos em tais áreas se adaptem às mesmas de acordo com 

instruções da FISCALIZAÇÃO, tomando a CONTRATADA, precauções para que os 

materiais depositados nessas áreas não venham a causar danos às áreas e obras 

adjacentes, por deslizamento, erosão, etc., e providenciará para que haja drenagem 

apropriada e proteção de taludes, conforme critérios da FISCALIZAÇAO. 

Os materiais resultantes de escavações que estejam contaminados por esgotos sanitários e 

outros poluentes deverão ser dispostos em bota-fora específicos, de acordo com o previsto 

nas Normas Gerais do Edital de Concorrência, no que se refere ao Meio Ambiente. 

 

MOVIMENTO DE TERRA  

Reaterro de vala/cava compactado mecanicamente 
m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

O reaterro de valas e cavas mecânico com controle de compactação será processado até o 

restabelecimento dos níveis das superfícies originais, ou de forma designada pelos projetos 

ou pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser executado de modo a oferecer condições de 

segurança às estruturas, às tubulações e aos dispositivos e, bom acabamento da superfície. 

A operação de reposição de terra nas valas só poderá ser iniciada após os testes e 

aprovação das tubulações, bem como depois do levantamento cadastral. 

Somente poderá iniciar o aterro, junto às estruturas, após decorrer o prazo necessário ao 

desenvolvimento da resistência do concreto estrutural, ou após aprovação do teste de 
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estanqueidade e obedecido o prazo necessário à secagem do revestimento das juntas das 

tubulações em geral. 

O aterro deverá, também, ser desenvolvido em paralelo com a remoção dos escoramentos e 

só poderá ser efetuado após a execução de todos os serviços previstos nesta Especificação 

Técnica. 

De qualquer maneira, os serviços de aterro só poderão ser iniciados após autorização e de 

acordo com indicações específicas da FISCALIZAÇÃO. 

O reaterro das valas para assentamento das canalizações compreende: 

a) primeiro aterro; 

b) aterro complementar. 

O primeiro aterro é o aterro compactado, colocado a partir da base da tubulação até 30cm 

acima da geratriz superior dos tubos. O aterro complementar superpõe-se ao primeiro 

aterro, até a cota final do reaterro. Não há distinção para os materiais empregados para as 

duas etapas, eles serão selecionados entre aqueles provenientes da escavação, devendo 

ser adequados à compactação, isentos de detritos, matéria orgânica, pedras, etc. 

O critério para rejeição de materiais para reaterro por má qualidade será visual, tendo-se por 

referência como inservíveis aqueles que apresentem densidade seca máxima menor que 

1,3 g/cm³ e uma umidade natural superior a 30 %. Os materiais rejeitados, desde que não 

sejam excedentes para os reaterros, deverão ser substituídos por outros aceitáveis para tal 

fim. 

Em qualquer fase do reaterro, o espaço que o mesmo ocupar deverá estar limpo, isento de 

entulho, detritos, pedras ou poças d'água. Qualquer camada do reaterro deverá apresentar 

boa ligação com sua base, executando-se o umedecimento ou escarificação necessários 

para tal fim. 

O primeiro aterro será executado em camadas de 10 cm de espessura máxima, colocando-

se o material simultaneamente dos dois lados da tubulação, com tolerância de desnível de 5 

cm e compactados manualmente com soquete de ferro. 

O aterro complementar será executado em camadas de 20 cm de espessura máxima, 

compactadas por equipamento mecânico, não se admitindo o uso de soquetes manuais. 

Admite-se alteração nas camadas de reaterro, conforme resultados obtidos na 

compactação. 

Os reaterros deverão ser compactados atendendo-se ao teor de umidade ótima dos 

materiais em relação ao ensaio Proctor Normal, com tolerância de (+) ou (-) 2% daquele 

valor. Os graus mínimos de compactação exigidos serão 95 % para o primeiro aterro e 98 % 
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para o complementar, valores relativos aos ensaios Proctor Normal, admitindo-se uma 

tolerância de –2 % a +3 %. Em locais considerados de condição especial pela 

FISCALIZAÇÃO, os valores aqui estabelecidos poderão ser modificados, exigindo-se para o 

primeiro aterro o grau mínimo de compactação de 95% (Proctor Normal) e, para o aterro 

complementar, 98% (Proctor Normal) com tolerância de –1 % a +2 %. 

Caso os materiais do reaterro não apresentem suficiente coesão, à critério da 

FISCALIZAÇÃO, a compactação será feita por equipamento vibratório, devendo-se 

conseguir uma densidade relativa de 80% com uma tolerância de até -2%. 

A determinação dos parâmetros ótimos de compactação do material a ser utilizado para o 

reaterro das valas deverá ser, obrigatoriamente, determinado em laboratório. 

Os ônus decorrentes do controle tecnológico e ensaios necessários, serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

O laboratório a ser contratado deverá ser escolhido de comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO. 

As amostras serão retiradas sempre em presença da FISCALIZAÇÃO que terá, também, 

absoluta prioridade no exame dos resultados. Quando o resultado dos exames estiver em 

desacordo com estas especificações, o serviço deverá ser refeito, às expensas da 

CONTRATADA. 

Somente poderá ser usado material granular para reaterro de valas, quando o resultado do 

ensaio de laboratório for desfavorável à utilização do material original da vala, e não for 

conseguida uma jazida de empréstimo cujo resultado do ensaio indique o material como 

bom para o reaterro. 

A utilização do material granular deverá ser requerida à FISCALIZAÇÃO, acompanhada de 

justificativa baseada nos ensaios de laboratório do material da vala e das jazidas de 

empréstimo disponíveis. 

Somente após a autorização da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá executar o 

reaterro das valas com material granular. 

O controle e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios estabelecidos 

pelos NB-33 e NB-28 da ABNT, e conforme determinações da FISCALIZAÇÃO. 

 

Nos casos em que os materiais se constituírem de areia pura ou misturada com cascalho, 

mediante aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, poderá ser utilizado o método de 

adensamento da areia por meio de sua saturação, prevendo-se um sistema de drenagem 

para retirada de água após o adensamento final. 
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Se a camada superficial do aterro compactado estiver fora da baixa de umidade 

especificada, do lado seco, ela deverá ser umedecida e o material revolvido, até que a 

umidade esteja dentro da faixa de aceitação. Se estiver do lado úmido, deverá ser revolvida 

e deixada secar, até que o teor de umidade se situe dentro dos limites especificados. Caso 

requeridos estes procedimentos, somente depois de atendidos será permitido o lançamento 

de nova camada sobre a anterior. 

Caso o aterro tenha sido mal executado, ou por má compactação ou por material não 

adequado ou por outros defeitos, a despeito de todas as recomendações técnicas descritas 

acima, e que venha dar causa ao refazimento do serviço de aterro, este será refeito às 

expensas da CONTRATADA.  

MOVIMENTO DE TERRA  

Carga e Transporte de material escavado (DMT ≤ 1 Km) 

Carga e Transporte de material escavado (DMT ≤ 3 Km) 

 

m³ 

m³ 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Fornecimento de serviço de carga e transporte de material escavado em caminhões, 

proveniente das frentes de serviço. 

Aplica-se, para distâncias até 1,0 Km, inclusive. 

Aplica-se, para distâncias até 3,0 Km, inclusive. 

 

ESTRUTURA 

 

Cimbramento de madeira 
 m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Será considerado como cimbramento as estruturas de suporte às formas, cuja altura seja 

superior a 3,50 m. 

Os cimbres deverão obedecer às indicações do projeto e devem possuir rigidez suficiente 

para não se deformarem quando submetidos a cargas. . 

O cimbre das estruturas em execução deverá ser constituído de peças de madeira ou peças 

metálicas, sem deformações, defeitos, irregularidades ou pontos frágeis. 
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A CONTRATADA, antes de executar o cimbramento, deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, 

para aprovação, um projeto adequado do tipo de construção a ser executado, admitindo-se 

no cálculo que a densidade do concreto armado é de 2.5OO kgf/m³. 

Tal aprovação não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades inerentes à estimativa 

correta das cargas, dos esforços atuantes e da perfeita execução dos serviços. 

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e 

dimensão de cada serviço a executar. A CONTRATADA deverá apresentar a relação 

detalhada do equipamento a ser utilizado em cada obra, ou conjunto de obras. 

O cimbramento deverá ser projetado e construído de modo que receberá todos os esforços 

atuantes sem sofrer deformações. Para isto, deverão ser evitados apoios em elementos 

sujeitados a flexão, bem como adotados contraventamentos, para obtenção da rigidez 

necessária. 

Quando o terreno natural for rochoso ou mesmo de uma boa consistência, sem ser 

suscetível à erosão ou ao desmoronamento, o cimbramento poderá apoiar-se diretamente 

sobre o mesmo, no caso de rocha ou sobre pranchões horizontalmente, no outro caso. 

Caso o terreno natural não tenha a capacidade de suporte necessária, poderão ser 

cravadas estacas para apoio do cimbramento ou utilizado qualquer processo executivo, 

sugerido pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

O controle dos serviços de execução de cimbres, assim como o estabelecimento das 

tolerâncias a serem admitidas caberá à FISCALIZAÇÃO, objetivando a boa técnica e a 

perfeição dos serviços. 

 

O controle das deformações verticais do cimbre, no decorrer da concretagem, deverá ser 

feito com a instalação de deflectômetros, ou com o nível de precisão, para que se possa 

reforçá-lo em tempo hábil, em caso de uma deformação imprevista. 

Havendo recalques ou distorções indevidas, a concretagem deverá ser suspensa, retirando-

se todo o concreto afetado. 

Antes de se reiniciarem os trabalhos, o escoramento deverá ser reforçado e corrigido até 

alcançar a forma primitiva. 

Nenhuma indenização caberá à CONTRATADA sem que tenham sido cumpridos os 

requisitos mínimos aqui indicados. 

Nenhuma indenização caberá à CONTRATADA por este trabalho suplementar, 

eventualmente necessário. 
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A FISCALIZAÇÃO não liberará as concretagens sem que tenham sido cumpridos os 

requisitos mínimos aqui indicados. 

RETIRADA DO CIMBRAMENTO 

A retirada do cimbramento só poderá ser feita quando o concreto estiver suficientemente 

endurecido para resistir às ações que sobre ele atuem e não conduzir a deformações 

inaceitáveis, tendo em vista o valor do módulo de deformação do concreto (EC) e a maior 

probabilidade de grande aumento da deformação lenta, quando o concreto é solicitado com 

pouca idade. 

A operação de retirada do cimbramento, sendo uma fase particularmente importante no que 

se refere à transferência de cargas para a estrutura, deverá ser executada com segurança e 

dentro dos critérios estruturais adequados, sem choque e sem que apareçam esforços 

temporários não previstos. Não poderá ser executada sem apresentação e aprovação, pela 

FISCALIZAÇÃO, do plano de descimbramento. 

 

ESTRUTURA  

Fôrma Plana em chapa de madeira compensada resinada e=12 mm 
m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

As fôrmas deverão obedecer às indicações do projeto e devem possuir rigidez suficiente 

para não se deformarem quando submetidas a cargas. 

As fôrmas deverão ser de madeira compensada, sem deformações, defeitos, irregularidades 

ou pontos frágeis, que possam vir a influir na forma, dimensão ou acabamento das peças de 

concreto a que sirvam de molde. 

Revestimentos de chapas de madeira compensada resinada poderão ser adotados, 

objetivando o melhor rendimento das peças a serem utilizadas. 

As fôrmas deverão ser constituídas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as 

dimensões do projeto, esteja de acordo com alinhamentos e cotas e apresente uma 

superfície lisa e uniforme. Deverão ser projetadas de modo que sua remoção não cause 

danos ao concreto e que comportem o efeito da vibração de adensamento e da carga do 

concreto. 

As dimensões, nivelamento e verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas 

cuidadosamente. Deverão ser removidos do interior das fôrmas todos pós de terra, aparas 
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de madeira e outros restos de material. Em pilares, nos quais o fundo é de difícil limpeza, 

deve-se deixar aberturas provisórias para facilitar esta operação. 

As juntas das fôrmas deverão, obrigatoriamente, ser vedadas, para evitar perda da nata de 

concreto. 

Salvo indicação em contrário, todos os cantos externos ou bordas aparentes, das peças a 

moldar, deverão ser chanfrados, por meio de colocação de uma tira de madeira, na forma. 

Essa tira deverá ter, em seção transversal, o formato de um triângulo retângulo, isósceles. 

As uniões das tábuas, folhas de compensado, deverão ter juntas de topo e repousar sobre 

nervurão ou presilhas suportadas pelas vigas de contraventamento. 

As braçadeiras de aço, para as formas deverão ser construídas e aplicadas de modo a 

permitir a sua retirada sem danificar o concreto. 

O prazo para desmoldagem será previsto pela NB-1, da ABNT. 

O controle dos serviços de execução das fôrmas, assim como o estabelecimento das 

tolerâncias a serem admitidas, caberão à FISCALIZAÇÃO, objetivando a boa técnica e a 

perfeição dos serviços. 

Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das fôrmas serão lubrificadas com 

desmoldante que impeça efetivamente a aderência e não manche as superfícies do 

concreto. Após a lubrificação, será removido o excesso das superfícies. Para permitir a 

execução da cura especificada e facilitar a rápida correção das imperfeições das superfícies, 

as formas serão cuidadosamente removidas tão logo o concreto tenha endurecido e 

adquirido suficiente resistência, para que a remoção não resulte em trincas, desagregação 

ou quebra das superfícies, ou outros danos para o concreto. 

 

ESTRUTURA  

Fornecimento e colocação de armação de aço CA 50 para concreto 
 Kg 

Fornecimento e colocação de armação de aço CA 60 para concreto 
 Kg 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para execução e colocação de 

armaduras de aço CA 50 e CA 60, em obras de infra-estrutura em concreto armado. 
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Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado obedecerão a NBR-

7480, observadas as disposições do item 10 da NB-6118. As telas de aço soldadas deverão 

obedecer a NBR-7481. 

A adequada estocagem do aço é fundamental para manutenção de sua qualidade assim, 

este deverá ser colocado em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75 mm, no 

mínimo, do piso, ou a 0,30 m, no mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser 

firme, com leve declividade e recoberto com camada de brita. Recomenda-se cobri-lo com 

plástico ou lona, protegendo-o da umidade e do ataque de agentes agressivos. 

Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão e ferrugem, com 

redução na seção efetiva de sua área maior do que 10%. 

O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se colocar no 

mesmo lote, bitolas diferentes. Deverá também ser tomado cuidado para não torcer as 

barras, evitando-se a formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. 

A FISCALIZAÇÃO fará uma inspeção, onde deverá ser verificado se a partida está de 

acordo com o pedido e se apresenta homogeneidade geométrica, assim como isenção de 

defeitos prejudiciais, tais como : bolhas, fissuras, esfoliações, corrosão, graxa e lama 

aderente. 

Os aços utilizados deverão apresentar a designação da categoria, da classe do aço e a 

indicação do coeficiente de conformação superficial, especialmente quando este for superior 

ao valor mínimo exigido para a categoria. 

A CONTRATADA deverá apresentar certificado expedido pelo fabricante para cada partida 

do material que chegar à obra, devendo a critério da FISCALIZAÇÃO, providenciar às suas 

expensas, ensaios de amostras de acordo com a NBR 7480 para os lotes a serem 

certificados e para aqueles em que em sua inspeção considerar necessária. 

Os resultados dos ensaios serão analisados pela FISCALIZAÇÃO, a quem compete aceitar 

ou rejeitar o material, de acordo com a especificação correspondente. 

 

Os materiais rejeitados deverão ser removidos imediatamente do canteiro de obras sem 

ônus para a CONTRATANTE. 

Os desenhos de armação e relação de ferros, indicando o tipo, bitola, dimensões e corte e 

dobramentos, serão fornecidos pela FISCALIZAÇÃO em tempo hábil, para que a 

CONTRATADA possa programar seus trabalhos. 

. Corte e dobramento 
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As barras e telas, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que os 

trabalhos de retificação, corte e dobramento deverão ser efetuados com todo o cuidado, 

para que não sejam prejudicadas as características mecânicas do material. 

Os dobramentos das barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado no item 12, 

Anexo 1 da NBR-7480, sempre a frio. 

As tolerâncias de corte e dobramento ficarão a critério da FISCALIZAÇÃO. 

. Emenda das barras e teias de aço soldadas. 

Deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos detalhes dos desenhos do projeto e 

ao item 6.3.5 da NBR-6118. 

A CONTRATADA poderá propor a localização das emendas, quando não indicadas 

especificamente nos desenhos do projeto, assim como substituir emendas de transpasse 

por emendas soldadas ou barras contínuas, desde que com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Nas lajes, deverá ser feita a amarração dos ferros em todos os cruzamentos, sendo que a 

montagem deverá estar concluída antes do início da concretagem. 

. Emendas com soldas. 

Os eletrodos empregados na soldagem deverão ser constituídos por metais de 

características adequadas às do metal base das barras. Deverão possuir revestimento 

básico, para evitar fissurações pela absorção de nitrogênio. 

Na execução da soldagem, tanto de topo como de lado, deverão ser tomadas as seguintes 

precauções : 

. evitar aquecimento excessivo, para impedir aparecimento de compostos de têmpera frágil, 

que viriam a diminuir a tenacidade das barras. 

. nas barras de grande diâmetro, a solda deverá ser feita em X, sendo as extremidades das 

barras chanfradas a serra ou com esmeril; 

. a soldagem deverá ser feita em etapas sucessivas, não iniciando uma segunda etapa 

antes que a precedente esteja completamente esfriada. 

. a soldagem deverá ser feita com arco curto, para evitar a absorção de nitrogênio; 

. a soldagem de barras de aço CA-50 A só será executada quando autorizada pela 

FISCALIZAÇAO. 

. a FISCALIZAÇÃO supervisionará as operações de emendas, com solda, para verificar se 

estas instruções são obedecidas, de acordo com os requisitos estabelecidos no Anexo I da 

NBR-7480, item 11, e NBR-6118. 

. Montagem 

Na montagem das armaduras, deverá ser observado o prescrito na NBR-6118. 
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A armadura deverá ser montada na posição indicada no projeto e de modo a se manterem 

firmes durante o lançamento do concreto, observando-se inalteradas as distâncias das 

barras entre si e nas faces internas das formas. Permite-se, por isso, o uso de arame ou 

dispositivo de aço (caranguejo etc.), desde que não sejam apoiados sobre o concreto 

magro. 

Nunca, porém, será admitido o emprego de aço cujo cobrimento, depois de lançado o 

concreto, tenha uma espessura menor que a prescrita na NBR-6118 ou nessa 

especificação, prevalecendo a maior. 

Na montagem das peças dobradas, a amarração deverá ser feita utilizando-se arame 

recozido, ou, então, pontos de solda, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

. Tolerâncias 

Localização das barras no sentido da correspondente dimensão "d" dos diferentes 

elementos estruturais, desde que seja respeitado o cobrimento do projeto: 

. d < 0,20 m     (mais ou menos) 5,0 mm 

. 0,20 m = d = 0,60 m               (mais ou menos) 10,0 mm 

. d > 0,60 m     (mais ou menos) 15,0 mm 

Localização das barras no sentido de seu comprimento (mais ou menos) 0,05 m. 

Espaço entre barras principais de lajes e muros (mais ou menos) 0,05 m. 

Eventualmente algumas barras poderão ser deslocadas de sua posição original, a fim de se 

evitar interferências com outros elementos, tais como: conduites, chumbadores etc. 

Se as barras tiverem de ser deslocadas, alterando os espaçamentos do projeto, a nova 

localização deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

. Substituição de barras. 

Só será permitida a substituição das barras indicadas nos desenhos por outras de diâmetro 

diferente com autorização expressa da área de projeto, sendo que, para esse caso, a área 

de seção das barras, resultante da armadura, deverá ser igual ou maior do que a área 

especificada nos desenhos. 

. Instalação nas formas. 

Deverão ser obedecidas todas as especificações contidas nos desenhos com tolerância 

para cobrimento da armadura de +0,05 m. 

Todos os cobrimentos deverão ser rigorosamente respeitados, de acordo com o projeto. 

A fim de manter as armaduras afastadas das formas (cobrimento), não deverão ser usados 

espaçadores de metal, sendo, para tal, usadas semicalotas de argamassa com traço 1:2 

(cimento : areia em volume), mantendo-se relação água/cimento máxima de 0,52 l/kg, com 
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raio igual ao cobrimento especificado, as quais deverão dispor de arames para fixação às 

armaduras. 

 

Os espaçadores deverão ter, ainda, uma resistência igual ou superior à do concreto das 

peças às quais serão incorporados. 

Serão dispostos de maneira a apresentar, teoricamente um contato pontual com a 

forma. 

Poderão também, alternativamente, ser usadas pastilhas de forma piramidal, desde que 

mantidos as dimensões do cobrimento e o contato pontual; com a forma. Blocos de madeira, 

argamassa ou de concreto não serão admitidos como espaçadores, por não manterem 

contato pontual com a forma. 

Para travamento das formas, será permitido o uso de parafusos, tirantes de aço passantes 

ou de núcleo perdido, desde que estes recebam tratamento posterior, conforme metodologia 

descrita nesta Especificação. 

Não será permitido o uso de tensores de forma passantes pelo interior de tubos plásticos em 

estruturas hidráulicas e estruturas enterradas. 

A utilização de tensores do tipo núcleo perdido deverá seguir orientação da FISCALIZAÇÃO. 

. Limpeza das armaduras. 

As armaduras, antes do início da concretagem, deverão estar livres de contaminações, tais 

como incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, escamas de laminação ou de 

ferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido às suas superfícies, reduza ou 

destrua os efeitos de aderência entre o aço e o concreto. 

A FISCALIZAÇÃO deverá inspecionar e aprovar a armadura em cada elemento estrutural 

depois que estas tenham sido colocadas, para que se inicie a montagem das formas. 

 

ESTRUTURA  

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto, a uma altura ou 

profundidade de até 1,50 m. 

 m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Lançamento ou bombeamento e adensamento com vibradores de imersão, incluindo o 

transporte vertical, desempeno, cura e preparo das juntas de concretagem. 
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Aplica-se, conforme a altura ou profundidade de lançamento, para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

 

ESTRUTURA  

Desforma em altura ou profundidade de até 1,50 m. 
 m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Retirada de escoramentos (exceto cimbramentos), desmontagem das formas, 

remoção das madeiras do local e armazenamento para posterior uso, ou carga 

diretamente em caminhão. 

Aplica-se, conforme a altura ou profundidade sejam maiores ou menores que 1,50m, 

para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

ESTRUTURA  

Concreto Estrutural Fck= 15 Mpa, preparado em betoneira 
m³ 

Concreto Estrutural Fck= 18 Mpa, preparado em betoneira 
m³ 

Concreto Estrutural Fck= 20 Mpa, preparado em betoneira 
m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

A execução do concreto estrutural deverá obedecer todas as condições gerais estabelecidas 

nas especificações e relacionadas à boa técnica de execução e ao atendimento das Normas 

Brasileiras, pertinentes ao assunto. 

Estes itens compreendem a execução de concreto estrutural em geral, moldado "in loco" 

para fundações, meso e superestrutura, pisos, caixas em geral, canaletas, fossas, 

pavimentos, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, combustíveis, 

bem como tudo o que for necessário para a completa e perfeita execução do serviço 

incluindo: 

 Fornecimento de todos os materiais, posto obra; 

 Elaboração de plano de concretagem para cada peça, para aprovação prévia da 

FISCALIZAÇÃO; 



 
 
  
   

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

SETOR DE CONVÊNIOS 
 

    

 Acabamentos, apicoamentos quando necessários, juntas de concretagem, 

recuperação de defeitos e cura de concreto, conforme traços e classes indicados no 

projeto e especificações; 

 Fornecimento de concreto necessário à moldagem dos corpos de prova; 

 Aplicação de aditivos quando utilizados por conveniência da CONTRATADA, exceto 

nos casos citados em projeto para finalidades especiais, após aprovação prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

As estruturas hidráulicas, bem como todas as estruturas auxiliares em contato permanente 

com a água, deverão apresentar as seguintes características básicas: 

a) Absoluta estanqueidade 

A CONTRATADA deverá esmerar-se no que diz respeito à qualidade dos serviços e 

materiais empregados na obra, no sentido de construir uma estrutura de concreto 

impermeável que, independentemente de aplicação posterior de sistemas 

impermeabilizantes de qualquer natureza, se apresente sem infiltrações de qualquer 

magnitude, como, por exemplo, através de  

 

 porosidade ou segregações no concreto; 

 juntas de concretagem; 

 trincas; 

 interface entre o concreto e tubulações; 

 juntas de dilatação. 

 

b) Resistência e estabilidade estruturais 

Uma criteriosa e cuidadosa execução das fundações e da estrutura, com a aplicação de 

materiais de qualidade e resistência comprovadas e a fiel obediência ao projeto e às 

especificações, são requisitos indispensáveis para a construção de uma obra 

estruturalmente resistente e estável. 

c) Durabilidade 

A resistência do concreto armado a ambientes agressivos está intimamente ligada aos 

seguintes fatores: 

 cobrimento das armaduras, com especial atenção para a face inferior da laje de 

cobertura, onde as falhas de cobrimento ocorrem com grande frequência; 
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 fator água/cimento - quanto maior a quantidade de água, maior a porosidade do 

concreto; 

 tipo do cimento e consumo mínimo por m³; 

 qualidade dos agregados, sendo que os de origem cristalina são, em geral, os mais 

resistentes; 

 cura - uma cura bem-feita evita o fissuramento do concreto; 

 qualidade da superfície e estanqueidade das formas - formas lisas e estanques 

resultam numa superfície menos porosa do concreto. 

DOSAGEM 

A CONTRATADA submeterá à aprovação da FISCALIZAÇÃO a dosagem de concreto que 

pretende adotar para atingir e respeitar os limites previstos nos critérios de durabilidade, a 

resistência característica da compressão (fck) indicada nos projetos. Para isso deverá 

apresentar um certificado de garantia comprovando que tal dosagem cumpre esse requisito. 

A dosagem do concreto deverá ser experimental, de acordo com o item 8.3.1 da NBR-6118. 

Para alcançar o objetivo pré-fixado, deverão ser feitos, com a devida antecedência, antes de 

proceder à concretagem, testes de prova com misturas de diferentes composições. Os 

corpos-de-prova resultantes dessas diversas misturas, devidamente catalogados e 

individualizados nos métodos NBR-5738 e NBR-5739 da ABNT, determinarão quais as 

dosagens a serem adotadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Uma vez determinada a dosagem, esta deverá ser obedecida integralmente na execução do 

concreto. Só poderá sofrer alterações se, em ensaios sucessivos, à critério da 

FISCALIZAÇÃO ou sob proposta da CONTRATADA devidamente aprovada, tais mudanças 

conduzirem ao mesmo resultado ou a resultados melhores que os obtidos no primeiro 

ensaio. 

Sempre que houver modificação nas características dos materiais componentes do 

concreto, ou outros motivos, à critério da FISCALIZAÇÃO, deverão ser feitos os ajustes 

necessários na dosagem. 

A proporção dos materiais deverá resultar em um concreto com trabalhabilidade compatível 

com as características das peças a serem concretadas, considerando-se suas dimensões, 

densidade e espaçamento das armaduras. 

Para se obter a resistência e a durabilidade requeridas e dar a adequada proteção às 

armaduras contra os efeitos de um meio ambiente desfavorável, as quantidades de cimento 

não poderão ser inferiores aos valores mínimos, e a relação água/cimento não poderá 
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ultrapassar os valores máximos, preconizado pelas Normas e de acordo com o projeto 

estrutural. 

OBSERVAÇÕES : 

 Somente a FISCALIZAÇÃO poderá autorizar o emprego de cimento em quantidade 

superior a 400 kg por m³ de concreto. 

 A relação água/cimento será fixada levando-se em conta os seguintes fatores: 

 resistências (fck) especificadas no projeto; 

 características e necessidades da estrutura, sua exposição ao meio ambiente, 

durabilidade, impermeabilidade, etc.; 

 outros requisitos, tais como resistência à ação de desgaste, modo de evitar 

contrações excessivas etc.; 

 natureza e forma dos agregados miúdos. 

 A relação água/cimento a ser adotada deverá ser a menor possível para alcançar os 

objetivos acima citados e apresentar trabalhabilidade compatível com a aplicação. 

O teor de umidade dos agregados miúdos deverá ser determinado por um processo 

indicado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de modo a poder manter a relação água/cimento 

especificada. 

A falta de trabalhabilidade provocada pela adoção de baixos fatores água/cimento poderá 

ser compensada pela utilização de aditivos, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO e 

após ensaios que confirmem a não influência desse aditivo na qualidade final do concreto. 

O teor máximo de cloreto de cálcio permitido no interior do concreto, proveniente de todos 

os materiais, será de 0,15% sobre o peso de cimento. 

 

 

 

MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO 

O traço do concreto a ser utilizado deverá obedecer ao resultado obtido nos ensaios 

preliminares. 

O cimento será sempre medido em peso, tomando-se como unidade o saco de cimento, 

previamente aferido, não sendo permitido o uso de frações de saco. 

No caso de cimento a granel, a medida deverá ser feita utilizando-se dosadores do peso, 

rigorosamente controlados, e aferidos conforme as normas da ABNT, para fornecer a 

quantidade exata de cimento requerida. 
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Quando for utilizado o "controle rigoroso" na execução do concreto, os agregados, tanto 

miúdos como graúdos, deverão ser medidos em peso. 

No caso do "controle razoável" na execução do concreto, a medição dos agregados poderá 

ser feita em volume, utilizando-se caixas de dimensões capazes de fornecer volume, de 

agregados cujo peso seja correspondente ao necessário à mistura. Essas caixas deverão 

ser vistoriadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Qualquer que seja o tipo de controle adotado, em função das características finais do 

concreto a que se pretende atingir e a critério da FISCALIZAÇÃO, o concreto só deverá ser 

preparado nas quantidades necessárias para o uso. 

O concreto em início de pega, devido à demora em sua aplicação não poderá ser misturado 

para novo aproveitamento; deverá ser retirado da obra sem ser aplicado, não cabendo à 

CONTRATADA nenhuma indenização por essa perda. 

A operação de mistura e amassamento do concreto poderá ser efetuada de três modos: 

 mistura do concreto em betoneira mecânica na obra; 

 mistura do concreto em central de concreto na obra; 

 mistura do concreto em central de concreto fora da obra, por empresa especializada. 

OBS: Não será permitida, em hipótese alguma, a mistura do concreto efetuada 

manualmente. 

Em qualquer um dos casos, a CONTRATADA será a única responsável, perante a 

FISCALIZAÇÃO, pelo concreto aplicado na obra. 

Operação de mistura com betoneira mecânica na obra 

A operação de mistura com betoneira deverá obedecer às especificações abaixo e as 

contidas na NBR-6118. 

Antes de iniciar a operação de concretagem, o tambor rotativo da betoneira deverá 

encontrar-se perfeitamente limpo e sem resquícios de materiais das betoneiras anteriores. 

A ordem de colocação dos diferentes componentes na betoneira são as seguintes: 

 parte do agregado graúdo + parte de água; 

 cimento + parte de água + areia; 

 restante do agregado graúdo; 

 ajuste do abatimento adicionando, no máximo, o restante da água que deverá ser 

completado antes de decorrer 1/4 do tempo total da mistura. 

O tempo de duração mínimo da mistura, depois da última adição de agregado, para 

betoneira com capacidade de até 1 m³, será de 2,0 minutos; para cada 0,4 m³ de acréscimo 
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na capacidade, o tempo de mistura será de mais 5 segundos. Findo este tempo, a mistura 

será despejada da betoneira, podendo então ser aplicada na obra, desde que homogênea. 

 

A mistura será julgada homogênea quando: 

 apresentar cor e consistência uniformes; 

 a variação no abatimento das amostras, no ensaio de tronco de cone ("slump test"), 

tomada no primeiro e no último quarto de descarga, não exceder de 30 mm a média 

dos dois valores. 

Este ensaio será acompanhado pela FISCALIZAÇÃO e será feito diretamente pela 

CONTRATADA para retirada das amostras. 

Os ensaios para aferir a resistência do concreto, serão processados com no mínimo 3 (três) 

corpos de prova para cada 6 m³ de concreto, devendo-se obedecer os rompimentos para as 

idades de 7, 14 e 28 dias. 

A CONTRATADA deverá apresentar os relatórios com o resumo dos ensaios, mensalmente 

à FISCALIZAÇÃO. 

O movimento rotativo do tambor da betoneira deverá ser de 20 rpm (vinte rotações por 

minuto), salvo se houver indicações diferentes para o tipo de betoneira usada. 

A temperatura dos materiais componentes, bem como a mistura durante a operação, deverá 

estar dentro dos limites adequados de modo a não afetar a resistência, nem provocar a 

fissuração do concreto. 

A betoneira não deverá ser carregada além da capacidade indicada pelo fabricante. No final 

de cada betonada, o tambor deverá ser rigorosamente limpo. 

Mistura do concreto em central de concreto na obra 

A operação de mistura em central de concreto na obra deverá obedecer a todas as 

especificações do caso anterior e da NBR-72l2. 

O funcionamento da central, sua capacidade e seus elementos de controle do 

abastecimento serão vistoriados e aprovados pela FISCALIZAÇÂO, que poderá mandar 

substituir qualquer elemento julgado não satisfatório por outro em condições de preencher 

sua função. 

 

TEMPOS MÍNIMOS DE MISTURA 

 

CAPACIDADE DA TEMPO (MINUTO)  RPM (ROTAÇÕES POR 
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BETONEIRA (m³) MINUTO) 

2,3 

3,8 

4,6 

7,6 

2,0 

                2,75 

3,0 

4,0 

20 

20 

20 

20 

 

Mistura do concreto em central de concreto fora da obra, por empresa especializada. 

A operação de mistura e fornecimento deverá obedecer às especificações a seguir e as 

contidas na NBR-7212. 

Quando o concreto for fornecido por empresa especializada, qualquer entrega na obra 

deverá ser acompanhada de um certificado da fonte produtora, na qual deverá constar: 

 quantidade de cada componente do concreto; 

 volume de concreto; 

 hora de início da mistura (primeira adição de água); 

 abatimento do tronco de cone ("slump test"); 

 dimensão máxima característica do agregado graúdo; 

 resistência característica do concreto a compressão, quando especificada; 

 aditivo utilizado, quando for o caso; 

 quantidade de água adicionada na central; 

 quantidade máxima de água a ser adicionada na obra; 

 identificação do caminhão-betoneira; 

 menção de todos os demais itens especificados no pedido. 

A FISCALIZAÇÃO poderá ainda manter um técnico na central de concreto para controlar os 

traços preparados, com a finalidade de confirmar os dados fornecidos pela empresa 

produtora. 

O fornecimento do concreto deverá ser programado de tal maneira que se possa realizar 

uma concretagem contínua, calculando-se intervalos de tempo nas entregas, de modo a 

impedir o início de pega das camadas já colocadas antes de receber nova camada. 

O transporte do concreto deverá ser feito através de caminhões betoneiras, e o prazo entre 

a saída da central e a conclusão de lançamento será de, no máximo, noventa minutos, salvo 

os casos de utilização de aditivo retardador de pega, em que deverá ser observado o início 

de pega do concreto. 
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A velocidade de rotação para mistura deverá ser de acordo com as especificações do 

equipamento e que confira homogeneidade ao concreto. 

Os caminhões deverão estar equipados com contadores de voltas e hidrômetros, para 

permitir a verificação desta especificação. 

O não cumprimento de qualquer uma das exigências anteriores acarretará na devolução do 

concreto, sem ônus para a FISCALIZAÇÃO. 

Em hipótese alguma, o concreto devolvido poderá ser redosado e entregue na obra. 

LANÇAMENTO DO CONCRETO. 

A FISCALIZAÇÃO deverá ser notificada, no mínimo, setenta e duas horas antes do 

lançamento do concreto, para poder vistoriar o estado das formas, armações, espaçamento 

das pastilhas, verificar as providências tomadas para fornecimento do concreto, conferir se 

no canteiro há material e equipamento suficientes para a execução do serviço e designar 

pessoa autorizada para acompanhar a concretagem e realizar o controle tecnológico do 

concreto. Sendo satisfatória a vistoria, será autorizada a operação, desde que já sejam 

conhecidos os resultados dos testes para a determinação da resistência para cada traço de 

concreto a ser utilizado e a respectiva relação água/cimento. 

O lançamento do concreto, exceto quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO, só poderá ser 

feito durante as horas do dia, subordinado à temperatura ambiente, que não poderá ser 

inferior a 10ºC nem superior a 32ºC, e levando-se em consideração o estado do tempo. Esta 

operação não poderá ser feita em caso de chuva muito forte. Quando a chuva se iniciar 

durante a operação de concretagem, a FISCALIZAÇÃO poderá autorizar a continuação do 

trabalho, desde que não venha a prejudicar o concreto, removendo as partes afetadas pela 

chuva até então incidentes sobre este. 

A FISCALIZAÇÃO poderá autorizar a execução de lançamento nas horas noturnas, desde 

que a CONTRATADA tenha instalado no local um sistema de iluminação eficiente, seguro e 

suficiente, para o bom andamento da operação e do controle por parte da FISCALIZAÇÃO. 

No caso de temperatura ambiente superior a 32º C, deverão ser tomados cuidados 

especiais com respeito ao esfriamento dos agregados, conservação da relação 

água/cimento e procedimentos construtivos para se evitar a formação de "juntas-frias" 

devido ao início de pega do concreto. 

Em dias muito quentes e ventilados, deverá ser evitado o início da concretagem de lajes no 

período da manhã, de modo a não permitir que a pega se inicie nas horas mais quentes do 

dia, o que facilmente se pode traduzir em fissuração de retração. 
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Esse tipo de serviço, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO, deverá ser iniciado no meio 

da tarde, após se certificar da baixa possibilidade de ocorrência de chuvas. 

Em nenhum caso poderá ser excedido o prazo de 45 minutos entre o início e o fim do 

lançamento de carga completa de um caminhão-betoneira, para evitar possíveis 

segregações, salvo o concreto com utilização de aditivo retardador de pega. Além desse 

prazo, a massa pronta e ainda não aplicada será rejeitada e deverá ser removida do 

canteiro, não cabendo à CONTRATANTE nenhum pagamento por essa perda do material. 

Em nenhuma hipótese se fará lançamento do concreto após o início de pega, conforme o 

item 13.2 da NBR-6118. 

O uso de grandes extensões de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir o concreto até 

as formas será permitido somente quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Se esse 

sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao chegar à forma e seu manuseio não 

forem satisfatórios, a FISCALIZAÇÃO poderá interditar seu uso, substituindo esse método 

por outros adequados. Nos locais de grande inclinação, as canaletas ou calhas deverão ser 

equipadas com placas de choque ou defletores, ou ser dispostas em trechos curtos com 

alteração na direção do movimento. Todas as canaletas, calhas ou tubos deverão ser 

mantidos limpos e livres de quaisquer resíduos de concreto endurecido. As canaletas e as 

calhas abertas deverão ser metálicas ou revestidas de metal devendo aproximar-se o 

máximo possível do ponto de despejo. 

Quando a descarga tiver de ser intermitente, deverá ser instalada uma comporta ou outro 

dispositivo de regulagem de descarga. 

A altura máxima para lançamento do concreto será de 1,50 m em peças esbeltas, como por 

exemplo, paredes de 2,00 m e, nos demais casos, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

A distância entre dois pontos de lançamento do concreto não poderá ser maior que 2,00 m. 

Ao se concretar a laje inferior, também serão, obrigatoriamente, concretados a mísula e o 

arranque das paredes, numa altura mínima que permita a sobreposição para montagem da 

forma subseqüente. 

Deverá ser elaborado e apresentado com antecedência mínima de setenta e duas horas o 

plano de concretagem a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

LANÇAMENTO EM FUNDAÇÕES 

A superfície destinada a receber o concreto deverá estar perfeitamente nivelada, limpa e 

compactada. Havendo água, esta terá de ser retirada antes do início da concretagem. 

Qualquer fluxo de água corrente sobre a camada de concreto depositado deverá ser 

evitado, para impedir o empobrecimento do teor de cimento da massa. Caso a superfície da 
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fundação esteja seca, deverá ser umedecida, antes da concretagem, evitando-se o 

empoçamento de água. 

Se a superfície apresentar rochas detonadas, todas as fendas e rachaduras aparentes 

deverão ser preenchidas com argamassa de cimento e areia, antes de se iniciar o 

lançamento do concreto. 

Nas bases e fustes dos tubulões o concreto deverá ser lançado com tubulação tipo "tromba". 

O plano de lançamento de concreto em tubulões deverá ser analisado e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Elementos embutidos no concreto. 

Os elementos das partes hidráulicas, mecânicas e elétricas a serem embutidos no concreto, 

tais como canalizações conduites, caixas de passagem e de controle etc. deverão estar 

isentos de óleos, graxas ou outras substâncias prejudiciais à aderência ou ao próprio 

concreto. 

No caso de chumbadores para trilhos, placas de apoio etc., a serem embutidos, a colocação 

será feita com concreto ou aditivos para melhorar a trabalhabilidade e diminuir a retração. 

As quantidades de água dos traços de concreto ou de argamassa deverão ser as mínimas 

possíveis. 

ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Todo o concreto lançado nas formas deverá ser adensado por meio de vibração. O número 

e tipo de vibrações, bem como sua localização, serão determinados pela FISCALIZAÇÃO. 

O concreto lançado nas formas em camadas horizontais, nunca superiores a 3/4 do 

comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida submetido à ação destes. 

A vibração deverá ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com frequência de 5.000 a 

7.000 rpm, tomando-se o cuidado de não prejudicar as formas nem deslocar as armaduras 

nelas existentes. 

A distância de imersão da agulha, entre um ponto e o sucessivo, não deverá ser maior do 

que 1,5 vez o raio de ação da agulha empregada; a duração de cada vibração deverá ser 

suficiente para remoção do ar incorporado e a eliminação de vazios, findo esse tempo, a 

agulha deverá ser retirada lentamente, para evitar a formação de vazios ou de bolsas de ar. 

De modo algum a agulha do vibrador deverá ser usada para empurrar ou deslocar o 

concreto nas formas. 

A agulha do vibrador deverá sempre, ser operada na posição vertical, devendo ser evitado o 

seu contato com a armadura e a introdução junto às formas. 
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O adensamento do concreto dos fustes de tubulões deverá ser executado, cuidadosamente, 

por vibração. Nas bases será utilizado o concreto auto-adensável. 

CURA DO CONCRETO 

As superfícies de concreto serão protegidas contra as condições atmosféricas causadoras 

de secagem prematura, de forma a se evitar a perda de água do material aplicado. 

A cura do concreto deverá ser cuidadosa, e a aspersão de água deverá prolongar-se por 

sete dias. Nas superfícies das lajes deverá ser previsto o represamento de uma delgada 

lâmina d'água, assim que se verifique o início de pega do concreto. 

O período de cura, seus métodos e tempos de duração, especificados a seguir, deverão ser 

previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Cura pela água 

O concreto, depois de lançado, deverá ser conservado úmido por um período de tempo 

nunca inferior a sete dias. A cura pela água poderá ser executada por irrigação, lençol de 

água, camada de areia úmida ou panos de saco, molhados e espalhados em toda a 

superfície. A cura deverá ser do tipo da empregada na concretagem. O período de cura 

deverá ser aumentado em até 50% quando: 

 a menor dimensão da seção da viga ou da laje for maior que 75 cm; 

 a temperatura ambiente for muito alta, ou o clima muito seco; 

 houver contato com líquidos ou solos agressivos; 

Cura por pigmentação ou por membranas 

A cura por pigmentação ou por membranas somente poderá ser executada com aprovação 

da FISCALIZAÇÃO e quando for absolutamente necessário reduzir o tempo de cura normal. 

A FISCALIZAÇÃO determinará os métodos e os materiais a serem empregados. 

Os produtos de cura são substâncias pulverizadas sobre o concreto logo após o seu 

lançamento, para obturar os capilares da superfície e impedir a evaporação da água de 

amassamento nos primeiros- dias. 

Cura a vapor 

O método de cura a vapor poderá ser utilizado quando for necessária a redução do tempo 

de cura e desforma. Deverá ser autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 

A cura a vapor só será iniciada depois de transcorrido o tempo de início de pega do 

concreto. 

Empregando-se cimento de alta resistência inicial, o período de cura poderá ser reduzido, à 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

PREPARO DE JUNTAS PARA RETOMADA DE CONCRETAGEM 
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As juntas de concretagem deverão ser feitas nos locais assinalados no projeto ou indicados 

pela FISCALIZAÇÃO. 

Todas as juntas deverão ser tratadas antes da retomada da concretagem. O tratamento 

deverá ser executado conforme as especificações a seguir: 

 "Apicoamento Manual" removendo toda a camada superficial da nata de cimento. 

Este processo só poderá ser executado após trinta e seis horas, no mínimo, do término da 

concretagem. 

 "Corte Verde”: processo que consiste na aplicação de um jato de água e ar sob pressão 

na superfície do concreto, assim que se constatem o início de pega e o endurecimento 

superficial do concreto. 

Caso o resultado deste não se mostre eficiente, deverá ser executado o apicoamento 

manual conforme o item anterior. 

OBS : Em ambos os processos, o aspecto final do substrato de concreto deverá estar com a 

nata de cimento removida e os agregados firmes e aparentes em 30% (trinta por cento) da 

sua extensão, em profundidade. 

As bordas da face de todas as juntas expostas deverão ser cuidadosamente acabadas, em 

alinhamento e “grade”. 

 

Quando o lançamento do concreto for interrompido por razões de emergência, as juntas de 

construção deverão ser localizadas conforme determinação da FISCALIZAÇÃO. Deverão 

ser tomadas providências para proporcionar interligação com a camada seguinte, abrindo as 

formas, quando necessário, e procedendo ao tratamento indicado a seguir: 

 Remoção da camada superficial na junta do concreto paralisado (mínimo de 5,0 cm). Em 

superfícies planas, deixar o concreto apicoado a 90º, removendo assim, o volume de 

concreto com excesso de ar incorporado e com vibração deficiente. 

O aspecto final de superfície deverá ser idêntico ao especificado no tratamento do item 

anterior. 

A seqüência de concretagem só será executada após a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Ao se lançar concreto novo sobre concreto já endurecido da etapa anterior, deverão ser 

observados : 

 intervalo de tempo não inferior a setenta e duas horas; 

 a superfície da junta deverá estar tratada conforme a metodologia aqui explicada; 



 
 
  
   

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

SETOR DE CONVÊNIOS 
 

    

 o substrato da junta, as armaduras e as formas deverão ser lavadas com jato de 

água limpa sob pressão; 

 o substrato de concreto deverá estar saturado, condição que deverá ser mantida 

durante todo o período da concretagem. 

 não poderá haver água empoçada na superfície da junta por ocasião da 

concretagem; 

 o lançamento do concreto deverá ser executado de modo contínuo, de junta a junta. 

 é proibida a aplicação de argamassa ou qualquer outro material ou produto na junta 

precedendo a concretagem. 

ACABAMENTO SUPERFICIAL 

O acabamento do concreto fresco deverá ser feito com réguas de madeira apoiadas nas 

guias-mestra e em seguida provido um acabamento final com desempenadeira de madeira. 

Todas as superfícies de concreto deverão ter acabamento liso, limpo e uniforme e 

apresentar a mesma cor e textura das superfícies adjacentes. Concreto poroso e defeituoso 

deverá ser retirado e refeito, em conformidade com as determinações da 

FISCALIZAÇÃO. 

Nenhum serviço de reparo deverá ser levado a cabo sem que a superfície aparente da 

concretagem tenha sido anteriormente inspecionada pela FISCALIZAÇÃO. Todos os 

reparos deverão ser efetivados no prazo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. 

Fica proibida a execução de argamassa ou de qualquer outro tipo de revestimento em 

estruturas concebidas em concreto aparente sobretudo em estruturas hidráulicas. 

 ESTRUTURA  

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto, com altura ou 

profundidade de até 1,50 m 

m³ 

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto, com altura ou 

profundidade até 1,50 m, para estruturas em contato com água 

m³ 

Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto, com altura ou 

profundidade superior a 1,50 m até 10,00 m 

m³ 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 
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Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto em superestruturas, com 

vibradores de imersão, incluindo o transporte vertical, desempeno, cura e preparo das 

juntas de concretagem. 

Aplica-se, conforme a altura ou profundidade de lançamento, para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

 

ESTRUTURA  

Desforma em altura ou profundidade até 1,50 m 
 m² 

Desforma em altura ou profundidade superior a 1,50 m 
 m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Retirada de escoramentos (exceto cimbramento), desmontagem das formas, remoção das 

madeiras do local, e armazenamento para posterior uso, ou carga diretamente no caminhão. 

Aplica-se conforme altura ou profundidade sejam maiores ou menores que 1,50 m, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Paredes e Painéis  

Alvenaria em tijolo de barro de 6 furos (10 cm) 
m² 

Alvenaria em tijolo de barro de 6 furos (15 cm) 
m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

As alvenarias terão as espessuras indicadas no projeto, não sendo permitido o corte das 

peças para atingir as espessuras requeridas. 

As alvenarias apresentarão prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a 

espessura das juntas compatível com os materiais utilizados. No caso específico de tijolos 

maciços de barro, a espessura das juntas não deverá ultrapassar 1,5 cm. As juntas verticais 

deverão se apresentar deslocadas em relação às juntas das fiadas adjacentes. 

Deve-se tomar o devido cuidado para evitar as juntas abertas ou secas. 
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As juntas serão rebaixadas à colher de pedreiro a fim de facilitar a aderência do 

revestimento que será aplicado sobre a alvenaria dos tijolos. 

Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes do assentamento. A argamassa de 

assentamento, executada no traço em volume de 1:1:6 de cimento, cal e areia, podendo a 

cal ser substituída pelo saibro ou barro, em traço equivalente e, deverá apresentar boa 

trabalhabilidade e resistência aos 28 dias não inferior a 18 kg/cm2. 

As alvenarias que repousam sobre vigas contínuas, deverão ser levantadas 

simultaneamente em vãos contíguos. 

Todas as saliências superiores a 3 cm deverão obedecer aos detalhes do projeto, nunca se 

permitindo sua execução exclusivamente com argamassa. 

No fechamento de vãos em estrutura de concreto armado, as alvenarias deverão ser 

executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra a estrutura, com 

tijolos maciços. 

As superfícies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria serão previamente 

chapiscadas em argamassa de cimento e areia 1:4. 

Os serviços de encunhamento só poderão ser executados quando: 

 todas as alvenarias do pavimento imediatamente superior estiverem completamente 

levantadas; 

 estiver concluído o telhado ou proteção térmica da laje de cobertura para as 

alvenarias do último pavimento; 

 decorridos, no mínimo 3 dias da conclusão do levantamento das alvenarias. 

 

O encontro das alvenarias com as superfícies verticais da estrutura de concreto será com 

argamassa de cimento e areia 1:4, tanto na área de contato entre a alvenaria e o concreto, 

como no assentamento dos tijolos junto à estrutura. 

Todas as aberturas serão encimadas por vergas de concreto com apoio mínimo de 30 cm 

de cada lado, convenientemente armadas; nas partes inferiores dos vãos de janelas (ou 

guichês) serão executadas contra-vergas, nos moldes acima descritos para vergas. 

Quando não houver possibilidade de apoio da verga compatível com as concentrações de 

cargas por ela originadas, deverão ser executados coxins de concreto armado. 

No respaldo das alvenarias não encunhadas, será executada uma cinta de concreto 

armado. 
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As alvenarias baixas livres (platibandas, muretas, parapeitos, guarda-corpo, etc.), além de 

cinta de concreto armado terão pilares também de concreto armado, distantes no máximo 

de 2 metros. 

Quando se tratar de alvenaria de tijolos “à vista” deverão os tijolos ser previamente 

escolhidos e os cortes que se fizerem necessários, serão processados mediante o uso de 

máquina apropriada. 

As juntas de alvenaria de tijolos “à vista” deverão ser rebaixadas com ferro redondo ou 

gabarito adequado e se apresentar perfeitamente torneadas. 

Executada a qualquer altura, incluindo-se todos os custos decorrentes de transporte vertical 

de materiais, perdas de transporte e de manuseio. 

Aplica-se, conforme espessura da parede, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

 

COBERTURA  

Estrutura em madeira de lei para telhas cerâmicas capa-canal, tipo plan 
 m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Fornecimento de materiais e serviços para montagem completa de estrutura em 

madeira de lei, destinada a receber cobertura de telhas tipo plan, constituída por 

tesouras, meias tesouras, cantoneiras, frechais, terças, peças de contraventamento, 

incluindo a ferragem necessária de todos os elementos da estrutura de madeira, e 

observadas todas as prescrições da NB-11. 

Inclui-se o corte e aparelhamento das peças e eventuais perdas decorrentes. 

Execução a qualquer altura, considerando-se todos os custos inerentes, tais como 

transporte vertical dos materiais, perdas de transporte, de manuseio e outros. 

Todo o madeiramento da estrutura deverá receber tratamento contra cupins, do tipo 

Carbolineum, Jimo Cupim, Pentox ou similares, antes da montagem das peças, 

aplicado com broxa ou trincha, tomando-se especial cuidado na proteção do aplicador, 

devendo ser evitada a inalação, contato com a pele e com os olhos. 

Aplica-se conforme o tipo de telha ou perfil empregado, e o número de águas, para 

efeito de remuneração, o preço correspondente. 
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 Esquadrias  

Esquadrias de Madeira 
 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para assentamento de porta de 

madeira de lei, uma folha, caixilho do tipo aduela, para pintura a óleo, conforme 

detalhes de projeto. 

Inclui os batentes, guarnições e ferragens completas. 

 

ESQUADRIAS  

Esquadria de ferro tipo basculante (incluindo pintura anticorrosiva) 
m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para fabricação e assentamento de 

esquadria tipo basculante, fabricada em perfis de ferro, conforme detalhes de projeto. 

 As esquadrias de ferro deverão atender: 

a) As interseções de perfis serão sempre executadas por cortes, furos e encaixes, usando-

se solda exclusivamente para fixação dessa montagem, dando-lhe maior rigidez; 

b) Todas as peças desmontáveis de ferro serão fixadas com parafusos de latão amarelo, 

quando se destinarem à pintura, e de latão ou cromado, quando fixarem peça com este 

acabamento; 

c) A fixação dos caixilhos será feita com grapas de ferro em cauda de andorinha, 

chumbadas na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3 e espaçadas de 

aproximadamente 60 cm, sendo 2 o número mínimo de grapas em cada lado. As grapas 

serão fixadas ao caixilho por meio de parafusos de ferro; 

d) Antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura antiferruginosa; 

e) Os cantos dobrados das básculas deverão ser rebatidos para obter esquadrejamento 

perfeito. As folgas verticais e horizontais deverão ser mínimas e uniformes em toda a 

caixilharia; 

f) Todos os caixilhos com peças móveis ou peças fixas com ventilação permanente serão 

devidamente protegidos contra infiltração de águas pluviais, devendo os requadros 
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externos ser obrigatoriamente executados com ferro “T” e completados com perfil “L” 

formando conjunto tipo “cadeirinha”. 

Este item inclui também a remoção das rebarbas e saliências de solda e tratamento com 

pintura antiferruginosa. Nesta, estão incluídos os serviços de lixamento, limpeza da 

superfície e aplicação de duas demãos de base. 

 

Revestimentos  

Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 
m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para execução de chapisco 

comum, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, em paredes externas e internas 

e superfícies de concreto armado. Inclui limpeza prévia e umedecimento da superfície 

a revestir. 

 

REVESTIMENTO  

Reboco com argamassa no traço 1:6:2 
 m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para execução de reboco com 

argamassa de cimento, areia e barro, no traço 1:6:2. 

 

PAVIMENTAÇÃO  

Cimentado liso, no traço 1:3 
m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para a execução de piso com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3, incluindo capeamento com nata de cimento, 

de 3 mm de espessura aproximadamente. 
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À critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser utilizadas juntas de madeira ou plástica, 

perfeitamente alinhadas, com espaçamento máximo de 1 m. 

 

Pintura  

PVA externa com massa e com líquido preparador 
m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para a execução de pintura a 

látex sobre paredes e tetos de alvenaria ou concreto, incluindo limpeza e lixamento 

preliminares; duas demãos de tinta de acabamento aplicada a rolo; aplicação de 

massa látex com espátula e desempenadeira. 

 

PINTURA  

Óleo sobre ferro (superfície aparelhada) 
 m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Pintura de esquadrias de ferro, com tinta a base de óleo ou esmalte, incluindo: limpeza 

da superfície com escova de arame de aço ou lixa de esmeril para eliminar traços de 

ferrugem; uma demão de tinta de aparelhamento; aplicação de tinta anticorrosiva, e 

duas demãos da tinta de acabamento. 

Para o caso da tinta à base de esmalte, será dada, ao invés de duas demãos finais, 

uma demão de tinta a óleo branca comum e duas demãos de esmalte. 

Aplica-se, conforme seja tinta a óleo ou esmalte, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

 

PINTURA  

Óleo sobre madeira com massa e selador 
 m² 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 
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Pintura de madeiras, com tinta a óleo, incluindo-se: a limpeza e lixamento da 

superfície; aparelhamento com fundo branco; emassamento com massa plástica; 

lixamento cuidadoso, duas demãos de tinta a óleo, com lixamento intermediário, com 

lixa d’água. 

 

MONTAGEM REDE DE ÁGUA /TUBOS E CONEXÕES  

Fornecimento e assentamento de tubos de PVC, inclusive peças, conexões, 

aparelhos, testes, desinfecções e interligações com a rede existente, para 

água potável 

 m 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as disposições contidas nesta especificação. 

 

Os tubos não deverão apresentar fraturas nem deformações, em alinhamento, de mais de 

0,3 cm num comprimento de 30 cm. 

Os tubos estarão sujeitos à inspeção pela Fiscalização, nos depósitos ou nos locais onde 

serão aplicados. O objetivo da inspeção será rejeitar os tubos que, independentemente dos 

ensaios físicos aqui especificados, não atenderem às exigências desta especificação. 

Os tubos e as respectivas peças, conexões e acessórios para a tubulação de PVC rígido 

deverão ser instalados e montados conforme indicação nos desenhos de projeto e as 

recomendações do fabricante. 

As juntas de tubulação, conforme indicação no projeto, deverão ser com juntas elásticas, 

onde a estanqueidade é obtida pela compressão do anel de borracha entre a ponta de um 

tubo e a bolsa de outro. 

A CONTRATADA é a única responsável perante a FISCALIZAÇÃO pelo correto 

assentamento dos materiais. 

A tubulação deverá ser assentada de forma que a bolsa fique sempre voltada para 

montante, exceto nas linhas de recalque onde são aceitáveis quaisquer dos dois sentidos. 

O nivelamento das linhas de tubos poderá ser feito por meio de gabarito (fio fortemente 

estirado), cruzeta ou outro método, somente se aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Devem, no 
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entanto, ser observadas as distâncias máximas de 10,00 m, para o emprego de gabarito e 

de 30,00 m, para o emprego de cruzeta. 

O assentamento dos tubos deverá obedecer rigorosamente aos "grades" de projeto e as 

dimensões indicadas. 

As montagens deverão ser executadas por pessoal qualificado, com equipamentos, 

ferragens e métodos adequados à perfeita qualidade dos serviços, às condições de 

segurança requeridas e aos prazos estabelecidos. 

 

Antes do início do reaterro da vala, a CONTRATADA entregará à FISCALIZAÇAO o 

Cadastro (em modelo previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO) completo das peças 

instaladas e caixas de registro para a elaboração do "As Built". Este Cadastro será objeto de 

detalhamento posterior, de acordo com as características específicas dos serviços. 

A CONTRATADA deverá confirmar com a FISCALIZAÇÃO a data e duração previstas para 

a execução dos testes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, devendo as datas 

definitivas ser marcadas de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. Em caso de adiamento 

da data marcada, a CONTRATADA deverá avisar à FISCALIZAÇÃO com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

Todos os testes serão executados em presença da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá agir de modo que todos os equipamentos, mão-de-obra e 

instrumentos para a execução dos testes, estejam à disposição da FISCALIZAÇÃO na data 

marcada para os mesmos. 

No caso de não aprovação de tubos, peças e conexões na realização dos testes ou os 

testes não se realizarem dentro da duração prevista, será marcada nova data para testes 

das unidades rejeitadas ou que não foram testadas no prazo previsto pela CONTRATADA. 

Os tubos, peças e o tipo de junta deverão sofrer ensaios hidrostáticos, conforme a classe do 

tubo. 

Serão emitidos certificados e relatórios destes testes a serem aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA arcará com todos os ônus dos serviços necessários aos reparos e 

defeitos de montagem revelados nos testes. Os ônus aqui mencionados incluem além dos 

reparos das montagens defeituosas, a reposição dos materiais, novos testes e indenizações 

de danos de qualquer natureza devidos a essas ocorrências. 

À critério da FISCALIZAÇÃO, todos os componentes montados serão submetidos a testes 

hidrostáticos. Os testes deverão ser programados em todos seus aspectos e implicações, 
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não se admitindo paralisação ou alteração do ritmo das obras para sua realização. A 

pressão de teste não será inferior a 1,5 vezes a pressão de serviço a que estará submetido 

o trecho testado quando em operação, e em qualquer caso não inferior a 6 kg/cm². A 

duração de cada teste será 6(seis) horas contínuas, a contar do instante em que for atingida 

a pressão de teste. Caso os testes revelem alguma imperfeição no trecho testado, após as 

devidas correções, novos testes serão realizados até a obtenção de resultados aceitáveis 

para os mesmos. 

Todos os componentes das linhas, após os testes de montagens, deverão ser submetidos à 

limpeza e desinfecção. 

A desinfecção poderá ser procedida em conjunto com o teste hidráulico. 

PROTEÇÃO 

Quando da abertura de valas, quer sejam em ruas, acessos ou calçadas, previamente 

deverá ser executada a montagem de cercas de proteção. 

 

As cercas fixas deverão ser utilizadas quando as cavas tiverem profundidade superior a 1.0 

m e o seu reaterro não seja imediato, quando vise proteger obras e transeuntes expostos ao 

tráfego de veículos e quando as obras tiverem prazo previsto superior a 30 dias. 

As cercas, quando instaladas ao lado das vias de tráfego, deverão possuir sinalização 

luminosa de advertência. Essa sinalização deverá ser feita através de lanternas tipo 

"semáforos". 

A distância entre dois sinalizadores contínuos não deve ultrapassar dez metros, e a ligação 

elétrica deverá ser em paralelo. 

A CONTRATADA deverá prever serviços de apoio tais como serviços topográficos e 

esgotamento de águas com bombas, necessários à execução das obras, sendo porem 

medidos em itens específicos. 

No caso de utilização de conexões de ferro fundido ou aço, nas tubulações em PVC 

DEFOFO, estas deverão estar incluídas no preço unitário do assentamento da 

tubulação. 

Para o caso de escavação de valas para assentamento de Redes de Água e Adutoras, a 

CONTRATADA terá que adotar obrigatoriamente, as dimensões para Larguras e 

Profundidades das valas, constantes no Quadro abaixo : 

 

REDES DE ÁGUA E ADUTORAS 

Diâmetro da Largura Profundidade 
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Tubulação (mm) Máxima (m) Máxima (m) 

50 a 75 0,70 0,80 

100 150 0,70 0,90 

 

OBS.: Para as ligações prediais deverá ser considerada a profundidade média entre a cota 

do tubo da rede e a do cavalete. A largura máxima será 0,30m. 

Nas redes de água e adutoras, serão eliminados os serviços de execução de “berço de 

areia” para o assentamento dos tubos, a não ser em casos especiais previamente 

autorizados pela fiscalização. 

As profundidades mínimas das tabelas acima referem-se à distância entre a geratriz 

superior da tubulação e o nível do terreno.  

 

CAIXAS DE ALVENARIA  

Caixa em alvenaria de tijolo cerâmico  
un 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

As caixas coletoras são dispositivos construídos nos locais estabelecidos pelo projeto, para 

propiciar uma melhor captação de águas superficiais e conduzi-las, através de bueiros, até 

locais de descarga mais favoráveis. 

Os materiais a serem empregados na construção deverão atender as prescrições e 

exigências da ABNT, devendo estar ainda de acordo com o estipulado no projeto executivo 

apresentado. 

As caixas coletoras deverão ser construídas de modo a adquirir as dimensões e formas 

apresentadas no projeto, assim como as larguras, comprimentos, cotas, alinhamento e 

demais elementos do projeto. 

As caixas serão executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos, conforme indicado nos 

desenhos, perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. Os tijolos serão assentados 

com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, e revestidos do lado interno com 

argamassa de cimento e areia, também no traço 1:3, com uma espessura mínima de 1,5 

cm. 
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Os tijolos deverão ser bem molhados e assentados cm regularidade, executando-se fiadas 

de modo a evitar revestimento com espessura excessiva. Deve-se tomar cuidado para evitar 

as juntas abertas ou secas. 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

Fornecimento e assentamento de escada tipo marinheiro com degraus em 

barra de ferro Ø= ½”, sem estrutura de proteção contra queda. 

m 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para instalação de escada tipo 

marinheiro, executada em degraus de ferro redondo com 40 cm de comprimento, espaçados 

a cada 35 cm, encaixados e soldados em dois montantes de barra chata de ferro 2”x ¼”. 

Inclui o chumbamento, com argamassa de cimento e areia 1:3, da escada, em alvenaria ou 

concreto, por meio de chapas de ferro em cauda de andorinha com intervalos de 80 cm, 

remoção das rebarbas e saliências de solda e tratamento com tinta antiferruginosa. 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

Teste de Vazão e Emissão do Relatório Técnico do Poço 
 

UND 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Será executado o Teste de Vazão e no Relatório Técnico irá constar o teste de qualidade da 

água através da análise físico-quimica e bacteriológica, após apresentação deste relatório e 

teste de vazão é que será executada a medição e pagamento destes serviços. 
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TERMO DE VISITA E DECLARAÇÕES 
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TERMO DE VISTORIA 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2020 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

 

Declaramos, para fins de participação no Processo Licitatório em epígrafe, que vistoriamos o local onde 

serão executados os serviços (OBRA) e que tomamos conhecimento de todas as informações necessárias ao 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 
 

Cidade,  de  de 2020. 
 
 

 

 

 
 

NOME DA LICITANTE  

CNPJ:  

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalide TOMADA DE PREÇOS nº 

001/2020, que o(a) Sr(a)   , portador(a) do CPF(MF) nº 
  e  inscrito(a) no CREA/  sob o nº  é o(a) nosso(a) indicado(a) como 

Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço. 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalidade TOMADA 

DE PREÇOS nº 001/2020, que, por intermédio do(a) Sr(a)   , portador(a) da 
CPF(MF) nº  e do RG/CREA nº  , devidamente credenciado(a) por 

nossa empresa   , vistoriou o local de execução dos serviços licitados e que 

somos detentores de todas as informações relativas à sua execução. 
 

Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da 

vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa 
seja a vencedora. 

 

Local e data 

 
 

Assinatura e carimbo do profissional 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 
Visto em__ /__ /___ . 

 
 

 
Assinatura e carimbo de servidor do Município 

 

Observação: emitir em papel que identifique a licitante 
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AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizamos o Senhor  carteira  de identidade nº  , CPF nº 

  , a vistoriar o local da obra, objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020. 
 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa c/ CNPJ 

Representante Legal 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Declaramos  que a empresa  recebeu o 

edital/ato convocatório da TOMADA DE PREÇOS n° 001/2020 e os respectivos anexos. 

 

 

 

 

 

 
SOURE-PA, em  de  de 2  . 

 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Comissão de Licitação 
Presidente 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (empresa), CNPJ nº. 

  , situada  , declara sob as penas da Lei que  

há a superveniência dos seguintes fatos impeditivos da habilitação na TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2020. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
   (empresa), inscrita  no CNPJ nº  , por 

intermédio de seu representante legal  o(a) Sr(a)    _, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº  e do CPF nº   , DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO III -  MINUTA DE CONTRATO 

 

 

O MUNICIPIO DE SOURE, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, neste ato 
denominado CONTRATANTE, localizado na xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 

xxxxxxxxxxx, representado  pelo(a)  Sr.(a)  xxxxxxxxxxxxxx, 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 001/2020 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

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 001/2020, 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 001/2020. 
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2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no 
processo licitatório nº 004/2019, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso I, da Lei 

n° 8.666/93. 

 
 

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 5% (cinco 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 
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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 MUNICIPIO DE SOURE, desde que comprovada a necessidade deles; 

 

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 004/2019; 

 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020; 

 

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 004/2019: 

 

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 ddos serviços; 
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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; 

 

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 1.14 

1.15 - 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; 

 

1.16 - 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; 
 

1.17 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

1.18 - 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 constantes do Edital 

da TOMADA DE PREÇOS nº 004/2019; 
 

1.19 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 

materiais e serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

 
1.20 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 
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contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 
 

1.21 - 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 constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 

004/2019, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 

 

1.22 - 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; 

 

1.23 - 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; 

 

1.24 - 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; 

 

1.25 - 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; 
 

1.26 - 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 

 
1.27 - 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 004/2019. 

 

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 
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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 onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 
 

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 004/2019. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação 



Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 351 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

 

 

GOVERNO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

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. 
 

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 REFORMA 
 

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 
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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 xxxxxxxxxxxxxx. 

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; 

 

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 004/2019, 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. 
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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. 
 

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. 
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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 
 

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 



Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 351 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

 

 

GOVERNO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

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; 

 

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. 
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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 00X/2019, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 

 

 
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 
 

Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2020, cuja realização 

decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º 001/2020, e aos termos 
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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 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. 

 

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 
 

 
CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 
1.  2.    
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