
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 63/2021 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2021 

 

O Município de Vidal Ramos/SC, torna público, que fará realizar no Gabinete da Prefeitura 

Municipal, localizada na Avenida Jorge Lacerda, 1180, Centro, licitação na modalidade de 

TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de 

empresa para reforma do Complexo Educacional Antônio Goedert, com fornecimento de material e 

mão de obra, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, pelas normas, 

especificações e condições contidas no edital e seus anexos. 

 

O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, no Setor de Compras e 

Licitações do Município, no endereço constante no preâmbulo deste, no horário de expediente da 

Prefeitura Municipal. 

 

Os interessados em adquirir o edital e seus anexos, poderão fazê-lo junto a Prefeitura – Setor de 

Compras, horário comercial, ou pelo e-mail: compras@vidalramos.sc.gov.br ou 

licitacao@vidalramos.sc.gov.br.  

 

Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até às 09:00 

horas do dia 04 de agosto de 2021, devem do ser protocolados no Setor de Compras e Licitações do 

Município. A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 09:01 horas do dia 04 de agosto 

de 2021, no Gabinete no Prédio Central da Prefeitura Municipal. 

 

Vidal Ramos, 15 de julho de 2021. 

 

 

NELSON BACK 

Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de Vidal Ramos 

Setor de Compras 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 63/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2021 

 

O Município de Vidal Ramos/SC, torna público que fará realizar no Gabinete da Prefeitura 

Municipal de Vidal Ramos, localizada na Av. Jorge Lacerda, nº. 1.180, Centro, na cidade de Vidal 

Ramos, Estado de Santa Catarina, sob coordenação do Presidente da Comissão Especial de 

Licitações, uma licitação sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, regime de execução Empreitada por Preço Global, objetivando a contratação de 

empresa para reforma do Complexo Educacional Antônio Goedert, com fornecimento de material e 

mão de obra, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, pelas normas, 

especificações e condições contidas no edital e seus anexos. 

 

1 – DATAS, LOCAL E HORÁRIOS 

 

1.1. Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues 

e protocolados até às 09:00 horas do dia 04 de agosto de 2021, no Gabinete da Prefeitura, 

localizada na Avenida Jorge Lacerda, nº. 1180, Centro, na cidade de Vidal Ramos/SC; 

 

1.2. A abertura dos envelopes contendo a habilitação e proposta comercial, dar-se-á às 09:01 horas 

do dia 04 de agosto de 2021, no endereço supra indicado. 

 

2 – DO OBJETO 

 

1.1. Esta licitação tem por objeto a objetivando a contratação de empresa para reforma do 

Complexo Educacional Antônio Goedert, com fornecimento de material e mão de obra, em 

conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, pelas normas, especificações, 

conforme documentos anexos ao presente Edital relacionados no item 3. 

 

3 – DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL (Anexos ao Edital) 

 

3.1. ANEXO I - CADERNOS TÉCNICOS; 

3.1.1. Memorial Descritivo; 

3.1.2. Planilha de Orçamento; 

3.2. ANEXO II - Minuta do Contrato; 

3.3. ANEXO III – Folha para Elaboração de Contrato; 

3.4. ANEXO IV – Modelo Proposta de Preços; 

3.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de Não Emprega Menor; 

3.6. ANEXO VI – Modelo de Credenciamento; 

3.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração; 

3.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Inexistência de Superveniências; 

 

4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar da presente licitação, empresas estabelecidas no país, individualmente 

cadastradas ou não, com o ramo de atividade compatível com o objeto, não sendo admitido consórcio 

e subcontratação e que satisfaçam as condições do presente Edital. 

 



4.2. É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata e que tenha sido declarada 

inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta do Município, Estado ou União ou 

ainda, que esteja com direito de participar de licitação suspenso; 

 

4.3. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas as cláusulas e 

condições do presente edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem como no 

enquadramento destas condicionantes do objetivo social. 

 

4.4. É proibida a participação do autor de projeto básico ou executivo, pessoa  física ou jurídica. 

 

4.5. É proibido a participação da empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração de projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado. 

 

4.6. É Vedada a participação de servidor ou dirigente de órgãos entidade  contratante ou responsáveis 

pela licitação. 

 

5 – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

5.1. As proponentes deverão entregar, até a data, hora e local mencionado no item "1.1" deste edital, 

02 (dois) invólucros distintos, opacos e fechados, de forma a estarem invioláveis, contendo no 

primeiro – Nº 01 – “Documentos de Habilitação” e no segundo – Nº 02 – “Proposta de Preço”; 

 

5.2. Nos envelopes deverão constar: 

 

ENVELOPE Nº 01 

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ENVELOPE Nº. 02 

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 

PROPOSTA DE PREÇO 

PROPONENTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

5.3. Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos de habilitação e 

da proposta; 

 

5.4. Se no dia previsto para apresentação da documentação e sua abertura não houver expediente na 

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, as mesmas serão recebidas e abertas no primeiro dia útil de 

funcionamento que se seguir, obedecendo ao horário. 

 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Invólucro n° 01 

 

6.1. Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados na data e horário constantes no 

item "1.1" deste edital, em uma única via, podendo ser em original ou por qualquer processo de cópia 



autenticada por cartório competente ou por servidor da administração municipal de Vidal Ramos ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

6.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 

FINANCEIRA. 

 

6.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual ou 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 ou inscrição 

do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhado de prova de diretoria em exercício, 

com o ramo de atividades compatível com o objeto deste edital; 

 

6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

6.2.3. Certidão Negativa quanto a Fazenda Nacional e à Dívida Ativa da União com validade na data 

de entrega dos envelopes; 

 

6.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente com validade na 

data de entrega dos envelopes; 

 

6.2.5. Certidão Negativa com a Fazenda Municipal, da sede da proponente com validade na data de 

entrega dos envelopes; 

 

6.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) com 

validade na data de entrega dos envelopes; 

 

6.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

6.2.8. Declaração emitida pela empresa vencedora da Licitação atestando que não possui em seu 

quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista, em atendimento à vedação disposta na legislação (pagamento, a qualquer título, a 

empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, 

inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e 

na LDO vigente da época da contratação, comprovadas pelo Município), sendo de inteira 

responsabilidade do Município a fiscalização dessa vedação (Art. 18, XII, Lei 13.408/2016)   

 

6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 

 

6.3.1. 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.  

 

6.3.1.1. O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por ações deverá ser o publicado no 

Diário Oficial, dentro do prazo estabelecido na Lei nº 6.404/76 em seu art. 132. 

 

6.3.1.2. O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito do “Livro Diário”, 

indicando-se as folhas do “Livro Diário”, assinadas pelo contador da empresa, acompanhado de seus 

respectivos termos de abertura e encerramento, estes devidamente assinados pelo contador e pelo 



representante legal da empresa. O Balanço e os termos deverão estar registrados na Junta Comercial 

ou Cartório de Títulos e documentos.  

 

6.3.2. Certidão de que não estejam sendo submetida a processo de falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução e liquidação. 

 

Obs: considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 

1º de Abril de 2019, as certidões dos modelos “cível” e “falência e concordata e recuperação 

judicial” deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão 

ser apresentadas conjuntamente caso contrário não terão validade. 

 

6.3.3. Comprovação de possuir Patrimônio Líquido mínimo, na data da apresentação da proposta, de 

valor não inferior a 10% (dez por cento) do valor da obra. As proponentes deverão comprovar a 

situação do Patrimônio Líquido através do Balanço Patrimonial. 

 

6.3.4. Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação, 

nos termos do artigo 32, § 2º da lei n 8.666/93, de que não foi declarada inidônea e nem está 

suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, conforme modelo (ANEXO 

VIII). 

 

6.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

6.4.1. A documentação relativa a Habilitação Técnica deverá obedecer a seguinte ordem e requisitos: 

 

6.4.1.1. Declaração de Visita em nome da licitante, de que esta, por meio de seu responsável técnico 

visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de todos os 

aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos; 

 

a) A visita ao local da obra deverá ser feita por profissional habilitado, o qual deverá assinar o 

Atestado de Visita, indicando o número de seu registro;  

 

6.4.2. Atestados, em nome da empresa proponente, para comprovação técnica operacional, 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrado no CREA 

competente, que comprove ter aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, em 

características e complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores a licitadas;  

 

6.4.3. Acervo técnico devidamente registrado no CREA, comprovando que a empresa possui como 

responsável técnico profissional habilitado, que aceita e assume a responsabilidade até a conclusão 

da obra, em caso de saída do profissional, a empresa fica obrigada a apresentar outro responsável 

equivalente ou superior, sendo aprovado pelo Município de Vidal Ramos, que tenha executado 

serviços e obras equivalentes ao especificado na planilha de quantidades.  

 

6.4.4. Declaração assinada pelo representante legal da empresa proponente, que utilizará materiais de 

boa qualidade constantes no memorial descritivo a serem utilizados na execução da obra; 

 

6.4.5. Declaração assinada pelo representante legal da empresa proponente, comprometendo-se a 

reparar erros ou vícios construtivos ou executivos num prazo não superior a 15 (quinze) dias da 

comunicação do Município de Vidal Ramos, sem qualquer ônus adicional; 

 



6.4.6. Declaração do proponente de que manterá um Engenheiro Civil na obra, que faça parte do 

corpo técnico da empresa, em regime de visitas, durante todo o período da obra, sobre 

responsabilidade do técnico.  

 

6.4.7. Declaração de que cumprem o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal 

em observância à Lei Federal nº 9.854 de 27.10.1999. 

 

7 – DA PROPOSTA COMERCIAL – Envelope n°. 02 

 

7.1 Os documentos que compõe a Proposta Comercial serão compostos de: 

 

7.1.1. Carta Proposta Comercial endereçada ao Município de Vidal Ramos, apresentada em original, 

rubricada em todas as suas páginas, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, carimbadas e assinadas em 

todas as suas páginas pelo representante legal e pelo responsável técnico da empresa proponente; 

 

7.1.2. Planilha de Orçamento Proposto preenchida em Reais, redigida em idioma nacional, contendo 

a indicação do BDI (taxa percentual) ou declaração da empresa informando o percentual utilizado na 

composição do preço. Se por ventura estiver omitido algum item, entender-se-á que o preço total 

correspondente ao mesmo estará diluído no custo dos demais itens, não merecendo qualquer 

indenização ou reparação. (Deverá ser utilizado a formula de arredondamento com no máximo duas 

casas após a vírgula). 

 

7.1.3. Para efeito das Composições de Custo o valor máximo admitido será o valor de R$ 250.704,84 

(duzentos e cinquenta mil setecentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos); 

 

7.1.4. Declaração expressa de que a proponente terá responsabilidade integral por acidentes em que 

ocorram danos físicos ou materiais a terceiros, ao patrimônio público, privado ou ao meio-ambiente, 

decorrentes da falta de sinalização adequada, ou da negligencia no transporte, fornecimento dos 

materiais ou execução da obra; 

 

7.1.5. Cronograma físico-financeiro de barras, individualizando os itens correspondentes às unidades 

do serviço a executar, onde cada barra deverá ter perfeitamente definida seus prazos de início e 

conclusão; 

 

7.1.6. Declaração de validade da proposta por um prazo não inferior a 90 (noventa) dias corridos, 

contados da data fixada para o sua abertura; 

 

7.1.7. Declaração de manutenção dos preços propostos até a conclusão da obra;  

 

7.1.8. Declaração da empresa proponente de que aceita todos os termos do presente Edital e de que 

na sua proposta estão considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de 

equipamentos, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, 

testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou 

indiretamente no custo de execução das obras/serviços; 

 

8 – DAS ABERTURAS E JULGAMENTO 

 

8.1. As documentações e as propostas serão apreciadas e julgadas pela Comissão de Licitações, em 

observância ao artigo 48 da Lei nº. 8.666/93 e seguintes procedimentos: 

 



8.1.1. As aberturas dos envelopes n° 01 e 02 far-se-ão em sessão pública, na qual cada proponente 

poderá se fazer representar por seu dirigente ou pessoa devidamente credenciada por procuração com 

firma reconhecida. Nessa ocasião, todas as folhas constantes nos envelopes serão rubricadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes das proponentes presentes, que não o próprio.  Após a 

abertura dos envelopes n° 01, os envelopes n° 02 ficarão em poder da Comissão, devidamente 

rubricados no fecho;  

 

8.1.2. Somente os concorrentes habilitados passarão para a fase de abertura das propostas do 

invólucro n° 02. A proponente inabilitada receberá de volta seu invólucro da proposta, intacto, 

mediante recibo ou declaração constante na ata, quando declarará, se assim o entender, quanto à 

desistência de eventuais recursos; 

 

8.1.3. Abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 

providências posteriores ou prorrogações em relação às exigências e formalidades previstas neste 

edital. Também não será admitida desistência da proposta após a fase de habilitação; 

 

8.1.4. Em cada fase do julgamento, é direito da Comissão realizar diligências visando esclarecer o 

processo e realizar tantas reuniões públicas quantas forem necessárias; 

 

8.1.5. Caso haja empate entre os concorrentes, o desempate será feito mediante sorteio em ato 

público; 

 

8.1.6. A Comissão de Licitações poderá declarar nula a proposta que apresentar proposta com valor 

global superior ao limite estabelecido no item 7,1,3, ao valor orçado pela administração ou com 

preços manifestamente inexequíveis, conforme o que dispõe os §§ 1°, “b” e 2º do art. 48 da lei nº. 

8.666/93 e suas alterações;  

 

8.1.7. Após a análise das propostas apresentadas a Comissão declarará vencedora a proponente que 

tendo atendido a todas as exigências do edital, apresentou o Menor Preço Global, no que dispõe o 

item 7.1.3. 

 

9 – DAS ORDENS DE SERVIÇO E MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 

9.1. Após a emissão da Ordem de Serviço as obras deverão ser iniciadas em até 48 horas;  

 

9.2. A obra deverá ser iniciada em13 de dezembro de 2021 e finalizar até 13 de fevereiro de 2022, 

devido ao recesso escolar.  

 

9.3. O fornecimento de materiais e os serviços e obras que compõe o objeto deste Edital serão 

medidos através de acompanhamento físico e levantamento do quantitativo em campo, bem como da 

qualidade dos mesmos, sendo contabilizados e somados da seguinte forma: 

 

9.3.1. A cada período de 30 (trinta) dias ou, quando se fizer necessário, parcialmente, a critério da 

contratante. 

 

9.4. A fiscalização, se observar que os materiais, serviços e obras não apresentem a qualidade 

especificada, defeitos ou vícios de fabricação ou construtivos, poderá glosar, solicitar a substituição 

ou interromper a execução temporária dos serviços até que eles venham a ser corrigidos pelo 

contratado. Os materiais, serviços e obras que estiverem sob suspensão não serão apropriados nos 

relatórios de medição até que a empresa contratada efetue a substituição ou correção; 



 

9.5. A substituição ou correção de defeitos ou vícios construtivos ou de fornecimento será de integral 

responsabilidade da contratada.  

 

10 – DA ORIGEM DOS RECURSOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1. Os recursos destinados à obra são provenientes do Governo Estadual. 

 

10.2. O pagamento está vinculado ao Recurso repassado pelo Governo Estadual, e será efetuado de 

acordo com o cronograma físico financeiro, mediante fiscalização e liberação da autorização de 

desembolso por conta da Secretaria Municipal de Obras. 

 

10.2.1. Relatório de Medição assinado por profissional responsável da Secretaria de Obras; 

 

10.2.2. A fiscalização poderá ser feita por empresa ou engenheiro civil contratado-designada pelo 

Município de Vidal Ramos; 

 

10.2.3. Nota Fiscal vistada pelo Secretário de Obras ou pelo seu designado. 

 

11 – PRAZO 

 

11.1. O início dos serviços dar-se-á 48 (quarenta e oito) horas após a expedição da Ordem de Serviço 

Inicial. 

 

11.2. O prazo máximo para fornecimento de materiais ou execução dos serviços e obras será até: 

 

11.2.1.  60 (sessenta) dias consecutivos contados da expedição da Ordem de Serviço inicial; 

 

12.2.2. Serão excluídos os dias não trabalháveis devidamente registrados no Diário de Obras 

expondo claramente o motivo da paralisação, desde que vista dos pela fiscalização. 

 

12 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

12.1. Os preços propostos serão irreajustáveis. 

 

13 – RESCISÃO 

 

13.1 Constituem motivos para rescisão do contrato as hipóteses previstas nos artigos. 77 e 78 da Lei 

nº. 8.666/93. 

 

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

14.1. O presente edital e seus anexos são complementares entre si, qualquer detalhe mencionado em 

um dos documentos e omitido no outro, será considerado especificado e válido; 

 

14.2. Para os casos omissos no presente edital, prevalecerão os termos da Lei n°. 8.666/93 e 

alterações posteriores e demais legislações em vigor; 

 

14.3. O Município reserva-se o direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus 

interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação; 



 

14.4. As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária: 

4.4.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00. 

 

14.5. Os recursos deverão obedecer ao disposto do art. 109 da Lei n° 8.666/93, e alterações 

posteriores; 

 

14.6. Fica a proponente ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará 

na aceitação das condições estabelecidas neste edital;  

 

14.7. As dúvidas informações ou outros elementos necessários ao perfeito entendimento do presente 

edital, salvo os recursos ou impugnação, deverão ser dirimidos na Secretaria de Administração, por 

escrito, no endereço mencionado no preâmbulo do presente edital, até 5 (cinco) dias antes da entrega 

dos envelopes. A Comissão de Licitação, responderá a todos os pedidos julgados procedentes, 

mediante comunicação específica via fax ou imprensa escrita, dirigida a todas as empresas que 

tiverem adquirido este edital. Caso a proponente não possua fax, será comunicada por telefone, 

sendo dever de a mesma comparecer à Divisão de Processos Licitatórios para retirar a alteração. 

 

Vidal Ramos, 15 de julho de 2021. 

 

 

 

 

NELSON BACK 

Prefeito Municipal 

 



 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 63/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2021 

 

 

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Item COD. DESCRIÇÃO UN.  QUANT.   M.O.   MAT.   c/ BDI   SUB TOTAL  

                  

    CRECHE             

1 97640 

REMOÇÃO DE FORROS DE 
DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 
      
603,61  

       
0,88  

           
0,31  

           
1,49  

                
899,38  

2 96116 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, 
FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P 

m² 
      
603,61  

       
7,37  

         
75,19  

      
103,20  

          
62.292,55  

3 96121 

ACABAMENTOS PARA FORRO 
(RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). 
AF_05/2017 

m 
      
403,56  

       
2,16  

           
7,06  

         
11,53  

            
4.653,05  

4 97587 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 
EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

un 
         
77,00  

       
6,86  

  
           
8,58  

                
660,66  

5 93204 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
EM CONCRETO. AF_03/2016 

m 
         
90,00  

     
11,51  

         
38,69  

         
62,75  

            
5.647,50  

6 97625 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m³ 
           
2,86  

     
24,12  

         
19,33  

         
54,31  

                
155,33  

7 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 
         
27,00  

       
1,57  

           
0,66  

           
2,79  

                  
75,33  



 

 

8 90406 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015 

m² 
         
27,00  

     
17,13  

         
23,85  

         
51,23  

            
1.383,21  

9 93389 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPUL 
AR DE DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_06/2014 

m² 
           
3,00  

     
11,61  

         
34,61  

         
57,78  

                
173,34  

10 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 
APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 
      
121,15  

       
0,82  

           
0,58  

           
1,75  

                
212,01  

11 99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM 
JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

m² 
   
1.341,99  

       
0,88  

           
0,40  

           
1,60  

            
2.147,18  

12 88489 

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

m² 
   
1.341,99  

       
3,40  

           
9,56  

         
16,20  

          
21.740,24  

13 102219 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

m² 
         
60,48  

       
5,62  

           
5,84  

         
14,33  

                
866,68  

14 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

m² 
         
60,67  

       
5,62  

           
6,01  

         
14,54  

                
882,14  

15 100758 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(DUAS DEMÃO). AF_01/2020 

m² 
           
2,50  

     
10,02  

           
7,23  

         
21,56  

                  
53,90  

16 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 
      
120,72  

       
1,68  

           
0,65  

           
2,91  

                
351,30  



 

 

17 94207 

TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

m² 
      
120,72  

       
3,24  

         
47,48  

         
63,40  

            
7.653,65  

18 101791 

 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO 
TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 
PARA PÉ-DIREITO DUPLO. 
AF_09/2020 

m 
         
81,60  

       
1,19  

           
9,62  

         
13,51  

            
1.102,42  

19 96544 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 

kg 
           
8,00  

       
3,39  

         
15,47  

         
23,58  

                
188,64  

20 102183 

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO 
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 
90X210 CM, ESPESSURA DE 
10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021 

un 
           
1,00  

     
91,96  

   
1.548,18  

   
2.050,18  

            
2.050,18  

21 96556 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

m³ 
           
0,50  

   
146,56  

      
697,07  

   
1.054,54  

                
527,27  

22 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. 
AF_09/2020 

m² 
         
13,87  

     
87,59  

      
124,06  

      
264,56  

            
3.669,45  

23 97016 

GUARDA-CORPO FIXADO EM 
FÔRMA DE MADEIRA COM 
TRAVESSÕES EM MADEIRA 
PREGADA PRÉ-MONTADA E 
ENCAIXE NA FÔRMA. PARA 
EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 
PAVIMENTOS. AF_11/2017 

m 
         
12,60  

       
5,81  

         
15,92  

         
27,16  

                
342,22  

    
SUB TOTAL 

        
 R$                       

117.727,61  

                  

    APAE             

1 93204 
93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 
EM CONCRETO. AF_03/2016 

m 
      
176,00  

     
11,51  

         
38,69  

         
62,75  

          
11.044,00  



 

 

2 97625 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m³ 
           
3,86  

     
24,12  

         
19,33  

         
54,31  

                
209,64  

3 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 
         
44,00  

       
1,57  

           
0,66  

           
2,79  

                
122,76  

4 90406 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015 

m² 
         
44,00  

     
17,13  

         
23,85  

         
51,23  

            
2.254,12  

5 97633 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAME NTO. 
AF_12/2017 

m² 
           
9,48  

     
10,43  

           
4,70  

         
18,91  

                
179,27  

6 96995 REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

m³ 
           
2,37  

     
22,47  

         
11,59  

         
42,58  

                
100,91  

7 96622 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, E 
SPESSURA DE *5 CM*. 

m³ 
           
0,47  

     
21,73  

      
261,94  

      
354,59  

                
166,66  

8 101749 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 
4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020 

m² 
           
9,48  

     
11,74  

         
40,97  

         
65,89  

                
624,64  

9 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m² 
           
9,48  

       
8,98  

         
39,31  

         
60,36  

                
572,21  

10 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 
APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 
      
158,52  

       
0,82  

           
0,58  

           
1,75  

                
277,41  

11 99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM 
JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

m² 
   
1.474,03  

       
0,88  

           
0,40  

           
1,60  

            
2.358,45  



 

 

12 88489 

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

m² 
   
1.474,03  

       
3,40  

           
9,56  

         
16,20  

          
23.879,29  

13 102219 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

m² 
      
158,52  

       
5,62  

           
5,84  

         
14,33  

            
2.271,59  

14 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

m² 
         
21,60  

       
5,62  

           
6,01  

         
14,54  

                
314,06  

15 100758 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL)EXECUTADO EM OBRA(2 
DEMÃO). AF_01/2020 

m² 
           
2,00  

     
10,02  

           
7,23  

         
21,56  

                  
43,12  

16 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 
      
152,31  

       
1,68  

           
0,65  

           
2,91  

                
443,22  

17 94207 

TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

m² 
      
152,31  

       
3,24  

         
47,48  

         
63,40  

            
9.656,45  

18 101173 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 
DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 

m 
      
144,00  

     
15,51  

         
45,60  

         
76,39  

          
11.000,16  

19 101791 

 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO 
TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, 
PARA PÉ-DIREITO DUPLO. 
AF_09/2020 

m 
         
81,60  

       
1,19  

           
9,62  

         
13,51  

            
1.102,42  

20 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017  

m³ 
           
0,86  

     
61,03  

      
276,59  

      
422,03  

                
362,95  



 

 

21 100765 

PILAR METÁLICO PERFIL 
LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

kg 
      
112,30  

       
0,98  

         
13,30  

         
17,85  

            
2.004,56  

22 96522 

96522 ESCAVAÇÃO MANUAL 
PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 

m³ 
           
1,44  

     
73,88  

         
31,72  

      
132,00  

                
190,08  

23 96538 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

m² 
           
4,00  

     
87,59  

      
124,06  

      
264,56  

            
1.058,24  

24 96545 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017 

kg 
         
69,70  

       
2,43  

         
15,64  

         
22,59  

            
1.574,52  

25 96556 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

m³ 
           
1,00  

   
146,56  

      
697,07  

   
1.054,54  

            
1.054,54  

    
SUB TOTAL 

        
 R$                          

72.865,26  

                  

    ESCOLA             

1 99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM 
JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

m² 
      
772,98  

       
0,88  

           
0,40  

           
1,60  

            
1.236,77  

2 102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA 
APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021 

m² 
         
15,08  

       
0,82  

           
0,58  

           
1,75  

                  
26,39  

3 88489 

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

m² 
      
772,98  

       
3,40  

           
9,56  

         
16,20  

          
12.522,28  

4 102217 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

m² 
         
15,08  

       
5,62  

           
6,01  

         
14,54  

                
219,26  



 

 

5 100758 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(DUAS DEMÃO). AF_01/2020 

m² 
           
3,00  

     
10,02  

           
7,23  

         
21,56  

                  
64,68  

6 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 
           
1,89  

       
4,40  

           
1,86  

           
7,83  

                  
14,80  

7 90406 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015 

m² 
           
1,89  

     
17,13  

         
23,85  

         
51,23  

                  
96,82  

8 102182 

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO 
TEMPERADO, 90X210 CM, 
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

un 
           
1,00  

     
43,05  

      
772,84  

   
1.019,86  

            
1.019,86  

9 89512 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014 

m 
         
33,00  

     
11,25  

         
45,16  

         
70,51  

            
2.326,83  

10 91187 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS 
DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015 

m 
         
33,00  

       
3,42  

           
1,52  

           
6,18  

                
203,94  

    
SUB TOTAL 

        
 R$                          

17.731,63  

                  

    REFEITORIO             

1 99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM 
JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

m² 
      
456,63  

       
0,88  

           
0,40  

           
1,60  

                
730,61  



 

 

2 102219 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 - Só Externa 

m² 
      
456,63  

       
5,62  

           
5,84  

         
14,33  

            
6.543,51  

    
SUB TOTAL 

        
 R$                            

7.274,12  

                  

    CERCA             

1 99814 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM 
JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 

m² 
      
231,26  

       
0,88  

           
0,40  

           
1,60  

                
370,02  

2 88489 

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

m² 
      
231,26  

       
3,40  

           
9,56  

         
16,20  

            
3.746,41  

3 100750 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020 

m² 
      
720,00  

     
10,02  

           
7,23  

         
21,56  

          
15.523,20  

    
SUB TOTAL 

        
 R$                          

19.639,63  

                  

    GINASIO             

1 101666 

REFLETOR RETANGULAR 
FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

un. 
         
20,00  

     
15,01  

      
299,97  

      
393,73  

            
7.874,60  

2 93662 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

un. 
           
4,00  

       
3,37  

         
44,57  

         
59,93  

                
239,72  

3 93663 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

un. 
           
1,00  

       
3,37  

         
44,57  

         
59,93  

                  
59,93  

4 97359 

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

un. 
           
1,00  

     
93,47  

   
2.500,99  

   
3.243,08  

            
3.243,08  



 

 

5 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 
      
312,00  

       
1,01  

           
5,15  

           
7,70  

            
2.402,40  

6 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 
         
38,00  

       
1,31  

           
7,14  

         
10,56  

                
401,28  

7 91871 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 32 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 
         
65,00  

       
4,34  

           
5,08  

         
11,78  

                
765,70  

8 93008 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 
         
31,00  

       
2,86  

           
9,52  

         
15,48  

                
479,88  

    
SUB TOTAL 

        
 R$                          

15.466,59  

                  

  TOTAL GERAL   
 R$                       

250.704,84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

(BDI 28,31) 

TOTAL 1 MÊS 2 MÊS 

 R$  %  R$  %  R$  % 

1 CRECHE 
       
117.727,61  46,96% 

         
47.091,04  40,00% 

      
70.636,57  60,00% 

2 APAE 
         
72.865,26  29,06% 

         
32.789,37  45,00% 

      
40.075,89  55,00% 

3 ESCOLA 
         
17.731,63  7,07% 

           
3.546,33  20,00% 

      
14.185,30  80,00% 

4 REFEITORIO 
           
7.274,12  2,90%   0,00% 

         
7.274,12  100,00% 

5 CERCA 
 R$   
19.639,63  7,83% 

 R$     
9.819,81  50,00% 

 R$   
9.819,81  50,00% 

6 GINASIO 
         
15.466,59  6,17% 

         
15.466,59  100,00%   0,00% 

TOTAL 
       
250.704,84  100,00% 

       
108.713,14  43,36% 

    
141.991,69  56,64% 

TOTAL ACUMULADO 
       
250.704,84  100,00% 

       
108.713,14  43,36% 

    
250.704,84  100,00% 
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REFORMA DAS ESCOLAS, CRECHE, 
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Rua Santa Cruz esquina com Santo Tabarelli, s/n. - Centro  

VIDAL RAMOS - SC 

 

  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente documento tem por finalidade discriminar a execução da obra que seguirá 

rigorosamente as especificações dos projetos arquitetônico, elétrico, deste memorial e do 

orçamento que compõem o projeto, sendo que os itens que não estiverem relacionados, deverão 

seguir as normas da ABNT, para sua execução. 

 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

 

Todos os serviços necessários estão descritos neste memorial descritivo e deverão respeitar o que 

determina o Manual de Especificações Técnicas, Regulamentação de Preços e Critérios de Medição, 

disponível em:   

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx 

 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 



 

 

Deverão ser providenciados pela empresa a estrutura necessária para abrigar materiais, documentos, 

projetos e alojamento dos funcionários com sanitários e local para aquecimento de marmitas, 

obedecendo a NR 18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, às custas da CONTRATADA. 

O local que a empresa destinará ao uso do escritório deverá manter o livro da obra, o alvará de 

construção, uma via de cada ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de execução e de cada 

projeto do objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei 6496/77, um jogo 

completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualização na 

obra. 

O aproveitamento de construções existentes para funcionamento de instalações provisórias do 

canteiro de obras ficará a critério da fiscalização, desde que respeitadas as especificações 

estabelecidas em cada caso e verificando que ditas construções e instalações não interferem com o 

cotidiano de trabalho. 

A CONTRATADA, às suas expensas, utilizará a energia elétrica do local, sendo aprovado pela 

Fiscalização. Serão admitidas apenas tomadas de três pinos em qualquer ponto do canteiro de obras. 

A CONTRATADA também utilizará água, obedecidas às determinações da FISCALIZAÇÃO. 

A obra deverá ser mantida limpa pela CONTRATADA. Periodicamente deverá ser procedida a 

remoção de todos os entulhos e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos. 

Haverá ainda na obra, disponível para uso, todo o equipamento de segurança dos trabalhadores, 

visitantes e inspetores. 

 

RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS 

 

CRECHE: 

 

- Cinta em concreto ou grampeamento de paredes de blocos em trincas com revestimento; 

- Reparo de revestimentos rebocos e azulejos; 

- Troca parcial de cobertura 20% telhas de fibrocimento 6mm; 

- Demolição de parede para porta janela vidro temperado; 

- Deck com guarda corpo em madeira tratada sobre base de concreto; 

- Troca de forro por PVC mantendo parte elétrica existente; 

- Limpeza e lixação de paredes, portas, portal de madeira e letreiro metálico para pinturas. 

 

ESCOLA ESPECIAL (APAE): 

 

- Cinta em concreto e/ou grampeamento de paredes de blocos em trincas com revestimento; 

- Reforço estrutural com sapatas, estacas em loco e pilar metálico; 

- Troca parcial de cobertura 20% telhas de fibrocimento 6mm, 

- Demolição de contra piso para execução de contra piso e piso cerâmico no Lavanderia; 

- Limpeza e lixação de paredes, portas, portal de madeira e letreiro metálico para pinturas. 

 

ESCOLA: 

 

- Novas decidas em PVC de aguas pluviais em calha; 

- Porta nova de vidro temperado sala diretora; 

- Limpeza e lixação de paredes externas, paredes da porta com troca de porta, portal em madeira e 

letreiro metálico para pinturas. 

 

REFEITORIO: 

 

- Limpeza e lixação de paredes externas, portal em madeira e letreiro metálico para pinturas. 



 

 

 

CERCA EXTERNA: 

 

- -Pintura de pilares rebocados e grades metálicas. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A execução da obra seguirá rigorosamente as especificações dos projetos arquitetônico, elétrico, 

deste memorial e do orçamento que compõem o projeto, sendo que os itens que não estiverem 

relacionados, deverão seguir as normas da ABNT, para sua execução. 

Todo o material de acabamento e de pintura deverá ser submetido previamente à aprovação da 

Fiscalização. 

Quando houver divergência entre os documentos medidos em escala e as cotas nele contidas, 

prevalecerão sempre estas últimas. 

Os detalhes de serviços constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial Descritivo, 

assim como todos os detalhes de serviços aqui mencionados que não constarem dos desenhos, 

serão interpretados como fazendo parte do projeto. 

Nenhuma modificação poderá ser feita nos projetos ou nas especificações de materiais, sem a 

explicita anuência do autor do projeto e da Fiscalização. 

Todos os materiais aplicados, bem como as execuções dos serviços serão pautadas pela obediência 

aos projetos, às normas e às boas práticas ou técnicas construtivas, tendo em vista a qualidade, 

durabilidade, segurança e estabilidade da obra em todos os seus aspectos. 

Os serviços e materiais que não forem aprovados pela Fiscalização ou que apresentarem vícios ou 

defeitos deverão ser feita por conta exclusiva da Empresa Contratada. 

Em todos os serviços e materiais serão seguidas as recomendações pertinentes da ABNT. 

As instalações provisórias, montagem e posterior desmontagem do canteiro de obras, acessos de 

serviços, tapumes de proteção e transporte até o local da obra, bem como toda e qualquer atividade 

de apoio à execução dos serviços, será de responsabilidade da Empresa Contratada. 

Deverá ser mantido na obra um diário de obras, previamente aprovado pela fiscalização. 

Todas as especificações de marcas, modelos e tipos, são indicativas de padrão de qualidade, 

podendo ser substituídas por outras que proporcionem desempenho técnico e de acabamento igual 

ou superior ao proposto, ressalvada autorização da Fiscalização. 

Todas as despesas decorrentes para ligações provisórias, bem como o consumo de água e energia 

elétrica durante a obra são de responsabilidade exclusiva da Empresa Contratada, inclusive seu 

posterior desligamento. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de todo o ferramental/equipamento em geral, 

necessário à execução dos serviços. 

Todas as alterações no projeto, que acarretam em aditivo (por falha ou omissão), deverão ser 

previamente negociadas. 

Dúvidas com relação aos projetos, tipo de material e modo de execução, devem ser tiradas com 

os responsáveis pelo projeto. 

A fim de evitar riscos aos empregados ou a terceiros, a contratada compromete-se a respeitar e 

fazer cumprir todas as medidas de segurança prevista em lei. 

A contratada deverá manter um profissional habilitado e credenciado a dirigir os seus serviços e 

decidir junto à fiscalização as questões que surgirem durante a execução dos serviços. 

Serviços não constantes do orçamento, mas que estejam discriminados no Memorial Descritivo 

e/ou caracterizarem informação técnica nos projetos da referida obra, devem ser considerados 

como se transcritos estivessem. 

 



 

 

Quando houver divergência entre projetos, memorial descritivo e/ou quantitativo, a empresa 

deverá consultar a Prefeitura antes de execução do serviço. 

 

FUNDAÇÕES 

 

Obedecendo as ABNT NBR 6122 e 6118, serão sapatas de concreto armado, executadas 

conforme o projeto. 

Aço - Somente barras e fios satisfaçam as especificações da ABNT. 

Concreto - O concreto estrutural a ser utilizado é o FCK 250 Kg/cm², concreto usinado com 

fornecimento de laudo de teste do fornecedor (uma via para a Prefeitura). 

Cura de concreto - As superfícies do concreto deverão ser mantidas permanentemente molhadas 

durante sete dias consecutivos a partir da concretagem. 

Aterros e Reaterro - Os aterros serão executados com material argiloso de boa qualidade, isentos 

de detritos vegetais e em camadas não superiores a 20cm, compactados manualmente. 

 

SUPRA ESTRUTURA 

 

Obedecendo as ABNT NBR 6118, sobre todos as trincas e rachaduras serão executadas 

cinta/vergas de concreto convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam no 

mínimo 40cm para cada lado do vão, com altura de no mínimo 19cm, a mesma precaução será 

tomada nos apoios das estruturas metálicas da cobertura e estas deverão ser devidamente 

escoradas para o reparo. 

Teremos um pilar externo metálico de reforço sobre sapata (APAE). 

 

CONTRAPISO 

 

Obedecendo as ABNT NBR 7583, 16790, sobre o solo compactado, nas cotas indicadas no 

projeto arquitetônico, será estendido um lastro de brita nº 02, devidamente apiloadas e sobre este 

será lançada uma camada de concreto magro de traço 1:4:6 (cimento, brita e areia), com adição 

de impermeabilizante nas proporções indicadas pelo fabricante. 

O nivelamento deverá ser rigorosamente conferido e executado com massa fina para 

regularização. 

Só poderá ser executado após o assentamento das canalizações que deverão passar sob o piso, 

bem como da complementação do sistema de drenagem. 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

Obedecendo as ABNT NBR 13753 e 13754, a argamassa para o assentamento de pisos cerâmicos 

não conterá cal. 

O assentamento de piso cerâmico será executado, de preferência, com mesclas de alta densidade. 

A colocação será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas, de espessura mínima. 

As pavimentações de áreas destinadas a lavagem ou sujeitas a chuva terão o caimento necessário 

para perfeito e rápido escoamento de água para os ralos. 

O piso cerâmico à ser usado é o 30x30 semi brilho, deverá ter a resistência Abrasão nº04 no 

mínimo e deverá ser de primeira qualidade, do tipo “A”. o piso cerâmico acima será usado nos 

ambientes especificados nos projetos. Nas banheiros, cozinha e área de serviço será usado 

cerâmico liso, resistência Abrasão nº 04 no mínimo e deverão ser de primeira qualidade, do tipo 

“A”. A cor será definida junto com a equipe da Secretaria de Planejamento. 

O rodapé será em madeira de lei, pintado com tinta esmalte na cor a ser escolhida, espessura 5cm, 

com exceção dos banheiros, onde o rodapé será cerâmico. 



 

 

O espaço externo, destinado ao estacionamento, será revestido com cinco centímetros de brita 01, 

na quantidade definida em projeto. 

 

REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 

 

Obedecendo as ABNT NBR 13529 e 15575, os revestimentos apresentarão parâmetros 

perfeitamente desempenados e aprumados. 

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser 

aplicada em espessura uniforme. Caso necessário, a base será regularizada. 

Os revestimentos de argamassa, serão constituídas por três camadas superpostas: chapisco, 

aplicados sobre a superfície à revestir, o emboço aplicado sobre o chapisco e uma demão de 

massa corrida. 

O emboço deverá ser fortemente comprimido contra superfícies à fim de garantir sua perfeita 

aderência. 

A espessura máxima do emboço será de 2,0cm. 

O chapisco será feito com argamassa fluida no traço 1:4 de cimento e areia, em volume. Deverá 

ser projetada energicamente de baixo para cima contra a superfície à ser revestida. 

A espessura máxima do chapisco será de 5,0mm, o reboco/emboço somente poderá ser aplicado 

após a pega completa do chapisco. 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO. 

 

Obedecendo as ABNT NBR 13753, 13754, 15463 e 15575, após a cura do emboço, cerca de dez 

dias, iniciar-se-á a colocação do revestimento cerâmico, o assentamento será procedido a seco, 

com emprego da argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operação de molhar as 

superfícies do emboço e dos azulejos. 

Quando não especificado de forma diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente de nível e 

prumo. 

As paredes internas das instalações sanitárias serão revestidas com cerâmica dimensão 15x15cm. 

As cores serão determinadas pelos responsáveis pelo projeto arquitetônico. 

Em caso de seccionamento do azulejo, será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de 

forma a serem conseguidas peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas. 

Será colocado azulejo até o teto, nos banheiros e cozinha, com juntas alinhadas e com o rejunte 

na cor desejada. 

 

 ESQUADRIAS 
 

Portas, obedecendo a ABNT NBR 7199, serão de vidro temperados 10 mm e sumariamente 

recusadas todas as peças que apresentarem sinais de defeitos. 

As esquadrias deverão ser fornecidas com todos os acessórios necessários ao perfeito 

funcionamento. 

 

FERRAGEM 

 

Todas as ferragens para esquadrias obedeceram a ABNT NBR 14651 serão inteiramente novas, 

em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 

Assentamento de ferragem será procedido com particular esmero. 

Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, etc, terão a forma das ferragens, 

não sendo toleradas folgas que exijam emendas, enchimentos, etc... 



 

 

A localização das ferragens nas esquadrias, será medida com precisão, de modo à serem evitadas 

discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptível a vista. 

Todas as portas receberão batentes de borracha parafusados ao piso, próximo as paredes e cada 

uma receberá 03 (três dobradiças). 

 

VIDRAÇARIA 

 

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a NBR 7199 (NB-226). 

Os vidros serão, de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, procurando-se sempre que 

possível, evitar o corte no local da construção. 

Os vidros utilizados para o fechamento das esquadrias serão liso, incolor com 4mm de espessura 

em todos os ambientes, exceto nos banheiros e cozinha, onde serão do tipo canelado, com 

espessura de 4mm. 

 

COBERTURA 

 

Telhamento, obedecendo as ABNT NBR 7196 e 16775, será executado das trocas de telha de 

fibrocimento de 6mm (primeira qualidade), continuará com inclinação de 20%. 

Cumeeiras serão em material de fibrocimento também e trocadas quando necessário. 

As calhas serão aproveitadas as existentes e tendo os cuidados de encaixe perfeito, assim como 

todos os seus acessórios, assim como os rufos - no encontro da cobertura com alvenaria será 

obrigatório a instalação de rufos existente.  

Os novos condutores serão em tubo de PVC 75mm.  

 

PINTURA 

 

Além de seguir as normas da ABNT NBR 13245 e as prescrições do fabricante da tinta, o 

processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas: 

Preparação da superfície; 

Aplicação eventual de fundos; massas e condicionantes e aplicação da tinta de acabamento. 

Preparação das superfícies terá por objetivo melhorar as condições para o recebimento da tinta. A 

superfície bem preparada será limpa, seca e geralmente plana. A porosidade, quando exagerada, 

será corrigida. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos. 

Fundos, massas e condicionantes. Para reduzir a porosidade e uniformizar as superfícies, para 

melhorar sua textura e facilitar a adesão da tinta de acabamento, recomenda-se fazer uso de 

fundos e massas quando especificado. 

Áreas internas Paredes de alvenarias  

As paredes internas serão pintadas com fundo preparador de paredes e após duas ou mais demãos 

de tinta acrílica semi brilho, com exceção do que dispõe o item 13 e 14. 

Portas e caixilhos de madeira 

As portas dos banheiros serão imunizadas contra brocas, cupins, etc..., e pintadas com uma 

demão de fundo branco nivelador e, duas ou mais demãos de tinta esmalte sintético. A cor será 

determinada pelo autor do projeto. 

Esquadrias metálicas 

Serão pintadas com uma demão de zarcão e duas ou mais demãos de tinta óleo na cor a ser 

determinada. 

Áreas externas 



 

 

- Serão pintadas com duas ou mais demãos de tinta acrílica semi brilho (exceto 

muro, o qual será em tinta látex PVA). 

- As tonalidades ideais serão definidas pela equipe da Secretaria de Planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Nelson Luis Melim 

Engenheiro Civil 

CREA/SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 63/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2021 

 

ANEXO II 

 

CONTRATO DE SERVIÇO E FORNECIMENTOS E MATERIAL Nº XXX/2021 

 

CONTRATANTE: Município de Vidal Ramos, doravante denominado “Município”, localizado na 

Avenida Jorge Lacerda, nº. 1180, Centro, CEP 88443-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

83.102.376/0001-34, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ............................, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município. 

 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada “Contratada”, estabelecida à Rua 

XXXXXXXXXXXXX, XXX, no município de XXXXXXXX, Estado de XXXXXXXX, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato pelo Sr. 

............................................... (cargo), Carteira de Identidade nº .......................... ..../......, CPF nº 

XXX.XXX.XXX-XX.  

 

As partes contratantes sujeitam-se às normas da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela 

Lei nº. 8883, de 08 de junho de 1994; ao Edital de Tomada de Preços nº. xx/xxxx do Município de 

Vidal Ramos/SC e às seguintes cláusulas deste contrato: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL: 

 

1.1. Constitui objeto deste contrato de regime de execução Empreitada por Preço Global, 

objetivando a contratação de empresa ........................................... em conformidade com a Lei nº. 

8.666/93 e alterações posteriores, pelas normas, especificações e condições contidas no edital e seus 

anexos. 

 

12. Integra o presente Contrato, para todos os efeitos legais, a Proposta de Preços, apresentada nesta 

Tomada de Preços nº. 04/2021; 

 

1.3. A Contratada obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de Habilitação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO: 

 

2.1.O preço global e irreajustável, a ser pago pelo Município à Contratada em razão da execução da 

obra, prevista na Cláusula Primeira, será de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxx). 

 

2.2. Não será admitido pagamento adiantado de serviço ou obra não realizado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

3.3. Os pagamentos pela prestação de serviços serão devidos, observadas as seguintes condições: 

 

a) de conformidade com o cronograma proposto e adimplida a obrigação avençada, a Contratada 

solicitará à Secretaria de Obras a respectiva medição, 

 



 

 

b) O pagamento está vinculado ao Recurso repassado pelo Governo Federal, Ministério da 

Integração, Defesa Civil Nacional, e será efetuado de acordo com o cronograma físico financeiro, 

mediante fiscalização e liberação da autorização de desembolso por conta da Secretaria Municipal de 

Obras. 

 

 

b.1) Relatório de Medição assinado pela fiscalização ou pelo profissional responsável da Secretaria 

de Obras; 

b.2) A fiscalização poderá ser feita por empresa contratada pelo Município; 

b.3) Apresentação da Relação das empresas sub-contratadas; 

b.4) Retenção de 11% a título de INSS, atendendo a Lei nº 9.711/98; 

b.5) Retenção de 4% a título de ISS sobre o valor global da obra. 

b.6) Nota Fiscal vistada pelo Secretário de Obras ou pelo seu designado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

4.1. A despesa com o pagamento da Contratada, correrá à conta do orçamento do Município, 

exercício 2021, classificada na dotação: 4.4.9.0.5.1.9.9.00.00.00.00.00 (xxx). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

 

5.1. Devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas na Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO: 

 

6.1. O Município fiscalizará a execução da obra contratada, nos termos do artigo 67 da Lei nº. 

8.666/93, podendo para isto valer-se de assessoria ou consultoria de terceiros. 

 

6.2. A Contratada, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos que demonstrem o 

efetivo cumprimento do compromisso avençado.  

 

6.3. A fiscalização terá poderes para notificar por escrito a Contratada sobre eventuais 

irregularidades ou falhas verificadas, exigindo-lhe correção, sem que disso implique aumento de 

despesa para o Município. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

7.1. São de responsabilidade da Contratada: 

 

a) a reparação de erros ou vícios construtivos ou executivos num prazo não superior a 15 (quinze) 

dias da comunicação do Município de Vidal Ramos, sem qualquer ônus adicional; 

 

b) aceitar acréscimos ou supressões que o Município solicitar, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial do contrato; 

 

c) pagar os emolumentos prescritos em Lei e observação de todas as posturas referente ao serviço, 

retirando o alvará para execução dos serviços junto a Secretaria de Finanças, informando a data de 

início e de término da mesma; 

 



 

 

d) obedecer à legislação ambiental; 

 

e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas que digam respeito aos serviços 

contratados e a concreta aplicação da legislação em vigor, relativo à segurança, higiene e medicina 

do trabalho; 

 

f) efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas, obrigações trabalhistas e demais 

despesas e tributos pertinentes à obra; 

 

g) refazer, a suas expensas, todo e qualquer serviço mal executado, ou trabalho defeituoso, executado 

de forma insatisfatória ou executado fora das especificações  técnicas; 

 

h) manter devidamente registrada em seu quadro de pessoal, todas as pessoas envolvidas nos 

serviços objeto deste edital, devendo apresentar as guias de INSS e FGTS, quando do recebimento 

das parcelas devidas pelo Município, sob pena de rescisão de contrato pelo mesmo; 

 

i) confeccionar e instalar a sinalização necessária conforme especificações do Município, estando 

sujeita a multa a proponente vencedora que não efetuar a sinalização solicitada sendo esta uma das 

condições à liberação da primeira medição; 

 

j) informar a Secretaria de Obras, com antecedência mínima de 72 horas, para o caso da necessidade 

de interrupção no serviços básicos;  

 

k) fornecer placas de obra conforme padrões do Município, que deverá ser fixado no local da obra 

assim que esta for iniciada sendo esta, também uma das condições à liberação da primeira medição; 

 

l) pela contratação do pessoal, fornecendo e obrigando o uso de equipamentos de proteção individual 

a seus empregados e aplicar a legislação referente higiene, segurança e medicina do trabalho; 

 

m) fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços objeto do presente edital, 

por ocasião da assinatura do instrumento contratual. 

 

n) manter um Engenheiro Civil na obra, que faça parte do corpo técnico da empresa, em regime de 

visitas, durante a vigência desse instrumento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

 

8.1. Fiscalizar o serviço contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das 

responsabilidades do Código Civil e/ou Penal;  

 

8.2. Efetuar as medições, mensalmente, a partir da data do efetivo início dos serviços, consignado no 

Diário de Obras; 

 

8.3. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou 

revogar em todo ou em parte a presente licitação; 

 

8.4. Compete também ao Município, solicitar o afastamento de qualquer profissional que não estiver 

apto as obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha comportamento adequado na obra. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 



 

 

 

9.1. A Contratada estará sujeita à imputação das penalidades, abaixo referidas, conforme decidir o 

Prefeito Municipal, em caso de inadimplência contratual: 

 

a) ADVERTÊNCIA; 

b) MULTA DE MORA, equivalente a 1 % por cento do valor do contrato por dia de atraso 

injustificado na execução da obra; 

c) MULTA equivalente a 10% do valor total do contrato, por descumprimento do contrato, que 

determine a sua rescisão, ou no caso de rescisão pela Contratada, sem justo motivo; 

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de licitar ou de contratar com o Município pelo prazo de 

02 (dois) anos; 

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública até 

que seja promovida a sua reabilitação perante o Prefeito Municipal, a ser concedido caso a 

Contratada ressarça o Município por prejuízos eventualmente resultantes e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

9.2. As multas poderão ser cominadas de forma cumulativa. 

 

9.3. O valor das multas aplicadas será deduzido do valor da caução, de créditos a que tenha direito a 

Contratada, junto ao Município, ou cobrado administrativa ou judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO: 

 

10.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 

 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94; 

b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as 

consequências previstas na cláusula nona; 

c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 

d) constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 78 da Lei n° 8.666/93, 

alterada pela Lei n° 8. 883/94; 

e) em caso de rescisão prevista nos incisos XII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 

8.883/94, sem que haja culpa da proponente vencedora será esta ressarcida dos prejuízos 

regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 

f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as consequências previstas no 

artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8. 883/94. 

10.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município, a rescisão importará em: 

a) aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município e seus órgãos 

descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

b) declaração de inidoneidade quando a VENCEDORA, sem justa causa, não cumprir as obrigações 

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do Município. A pena de 

inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa ao infrator, ponderada a 

natureza, a gravidade  da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS: 

 

11.1. O prazo para execução das obras objeto do presente contrato será até 90 (noventa) dias 

improrrogáveis, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de Serviço. 



 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga/SC, com prevalência sobre qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para adoção de quaisquer medidas judiciais, pertinentes ao presente 

contrato. 

 

Por concordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes contratantes, em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que, igualmente, o assinam. 

 

Vidal Ramos. xx de xxxxxxxxx de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS    XXXXXXXXXX 

CONTRATANTE       CONTRATADA 

 

 

Testemunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 63/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2021 

 

ANEXO III 

 

 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 

Razão Social:  

____________________________________________________________. 

Endereço: _____________________________________________________. 

Cidade: ________________Estado: __________ CEP: _____________________. 

Telefone: (______) ______________________ Fax: (__) ________________ . 

Nome da pessoa para contatos: __________________________________________. 

Telefone: (______) _____________________ E-mail: _________________________. 

Nome completo da pessoa da pessoa que assinará o contrato: _______________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa: ___________________________________. 

RG : ___________________________ CPF: ______________________________. 

 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para 

assinatura do contrato. 

 

Data: 

 

_______________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo 

juntamente com os envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja 

vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a 

este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a 

inabilitação da Proponente. 



 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 63/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2021 

 

ANEXO IV 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta) 

 

Nome da Proponente: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

CNPJ/MF: 

Banco: (BANCO DO BRASIL OU BRADESCO)             Conta Corrente: 

Agência:                                                                                 Cidade: 

* as empresas que não possuem conta nos bancos acima especificados deverão 

atentar-se para a cobrança de TED (Transferência Eletrônica Disponível). 

 

Conforme estipulado nos itens do edital e suas especificações, propomos: 

 

 

          xxxxxx 

 

 

 

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e 

incidências, diretos ou indiretos, houver incidência, não importando a natureza, que 

recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, obrigações patronais 

como: salário, férias, 13º salário, INSS, FGTS trabalhistas e quaisquer outras que 

forem dívidas relativas aos serviços, serão de inteira responsabilidade da empresa 

vencedora; 

 

Prazo de validade da presente proposta 180 (cento e oitenta) dias.  

 

Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos 

cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nr. 

8.666/93 com suas alterações. 

 

Declaramos que esta empresa está ciente da cláusula 1.4, com relação ao inicio da 

obra. 

 

Data: 

Assinatura: 

Nome: 

RG:                                                                      CPF: 



 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 63/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2021 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Declaro que a empresa _________________ inscrita no CNPJ nº _______________, 

por intermédio de seu representante legal Sr. (a)_________________ portador (a) da 

Carteira de Identidade nº ______________ CPF nº _________________. 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido 

pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos. 

 

 

Ressalva: A empresa emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de 

aprendiz. 

 

 

_______________________, _______ de _________________________ de 2021. 

 

________________________________ 

Representante Legal 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 



 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 64/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2021 

 

ANEXO VI 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

A empresa ________________________, com sede na 

___________________________, C.N.P.J. sob nº __________________, 

representada pelo Sr. _______________________, CREDENCIA o Sr. 

_______________________, ______________________(CARGO), portador do R.G. 

_____________________ e C.P.F. nr. ________________________, para representá-

la perante a Prefeitura Municipal de Vidal Ramos em licitação na modalidade 

Tomada de Preço n° 04/2021, podendo formular lances, negociar preços e praticar 

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas 

as fases licitatórias. 

 

 

 

NOME: 

R.G.: 

CARGO: 



 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 63/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2021 

 

ANEXO VII 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

DECLARAÇÃO Atestando que a empresa vencedora da Licitação não possui em seu quadro 

societário 

 

 

A empresa _________________________, com sede a 

____________________________, CNPJ sob nº __________________, por seu 

representante Sr. _______________________, RG nr. _________________________ 

e C.P.F. nr. _______________________________, declara para os devidos fins que 

não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 

empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação 

disposta na legislação (pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham 

em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 

ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, 

inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis 

federais específicas e na LDO vigente da época da contratação, comprovadas pelo 

Município), sendo de inteira responsabilidade do Município a fiscalização dessa 

vedação (Art. 18, XII, Lei 13.408/2016)   

 

 

________________________, ______ de _______________ de 2021 

 

________________________________________ 

Empresa: 

Representante legal: 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 63/2021 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2021 

 

ANEXO VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 

 

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA. 

 

Para fins de participação do edital de Tomada de Preços nº 04/2021, declaramos para 

todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em 

nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

________________, __ de___________ de 2021. 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente 

local da empresa licitante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


