
 

1 

 INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

  

LICITAÇÃO Nº 1/2021-011-FME 

MODALIDADE: CONVITE 

TIPO: menor preço global 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação 

LICITAÇÃO REGIDA PELA  LEI  Nº  8.666/93  e  alterações  posteriores e demais 

legislações aplicáveis. 

LOCAL DA REUNIÃO: Sala da CPL,  AV. 14 DE JULHO, Nº 12. CENTRO – Itupiranga. 

 

O Município de ITUPIRANGA, através da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

torna público que fará realizar licitação sob a modalidade de  CONVITE, a ser processada e 

julgada em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e das 

demais normas complementares, para a contratação do objeto indicado na Cláusula I. 

 

A entrega das propostas se dará até às 15:30 horas do dia 01 de dezembro de 2021, no endereço 

acima citado. 

I.    DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

 1.1.    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE 

ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CRECHE PROF ROSANGELA 

HERCULANO RODRIGUES SITUADA NA VILA SÃO SEBASTIÃO-ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO. 

 

  1.1.1  As licitantes interessadas deverão vistoriar o local de execução dos 

serviços  antes da elaboração da proposta, de forma que sejam identificadas, observadas, 

analisadas e assinaladas todas as dificuldades e peculiaridades no tocante à execução do projeto, 

mediante prévio agendamento da visita com o setor competente do Município, que indicará o 

técnico designado para acompanhamento do responsável técnico da licitante, que deverá 

apresentar comprovação de inscrição no CREA e de vínculo empregatício com a licitante. 

 

  1.1.2. O  comprovante de realização da vistoria deverá ser assinado por ambos 

os representantes e ser apresentado juntamente com a proposta na data de abertura do certame. 

 

 1.2. Na execução dos serviços deverão ser rigorosamente observadas as especificações 
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técnicas e as condições de execução contidas nas planilhas de orçamento e projeto básico. 

 

II.    DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À LICITAÇÃO 

 

 2.1.    As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela 

Comissão de Licitações pelo telefone (94)3333-1112. 

 

III.    CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

 3.1 - Poderão participar da licitação as licitantes convidadas, devidamente cadastradas na 

correspondente especialidade, objeto deste certame, junto à Comissão de Licitação do Município 

de ITUPIRANGA, e devidamente habilitada, e que satisfaça todas  as exigências, especificações 

e normas deste instrumento convocatório seu(s) anexo(s),  bem  como estenderá aos não 

cadastrados, desde que se cadastrem e manifestem interesse em participar do certame com 

antecedência de, no  mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a entrega dos 

envelopes (Lei nº 8.666/93, art. 22, parágrafo 3º). 

 

 3.2 - É  vedada  a  participação  nesta  licitação  de  licitantes reunidas em 

consórcio, as que se encontrem em regime  de  concordata  ou  falência  requerida,  ou  

ainda, que estejam cumprindo penalidade imposta por algum órgão da Administração Pública 

motivada pelas hipóteses  previstas  no  art.  88  da  Lei  8.666/93  e  suas alterações. 

 

 3.3 - Não  será  permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios 

ou  componentes  do  seu  quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas 

sociedades paraestatais, fundações ou autarquias, ou que o tenham sido  nos últimos 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores à data deste certame, ou que tenham participado como autores do Projeto 

Básico da presente Licitação. 

 

 3.4 - A  participação  nesta  licitação  implica  na  aceitação  plena  e integral de 

todos  os  itens  e  condições  previstos no presente instrumento convocatório, bem como, na 

Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 

 3.5. As licitantes interessadas, inclusive as convidadas, deverão apresentar cadastro em 

vigor, expedido pela Prefeitura do Município de ITUPIRANGA. 

 



 

3 

  3.5.1.  Entende-se por certificado de cadastro em vigor aquele com prazo de 

validade vigente e com todas as certidões, que dele constarem, com o prazo de validade em vigor, 

de acordo com o estipulado pelo órgão emitente; 

 

  3.5.2.  O referido registro cadastral deverá ser apresentado no original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada e permanecerá retido para oportuna juntada ao processo 

administrativo. 

 

IV.    DO PREÇO E DA DOTAÇÃO A SER ONERADA 

 

 4.1.    No preço ofertado deverão estar  incluídos todos os custos básicos diretos, todas 

as despesas indiretas e os benefícios da licitante,  todos os materiais e equipamentos necessários 

à execução, assim como os encargos sociais e trabalhistas, e constituirá, a qualquer título, a única 

e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do objeto desta licitação, sendo a 

única e completa remuneração pelos serviços prestados. 

 

 4.2.    Os recursos necessários para fazer frente às despesas referentes ao objeto da 

licitação onerarão a dotação nº Exercício 2021 Atividade 0503.123610002.2.013 Manutenção da 

secretaria municipal de educação, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações 

 

V - FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 5.1. Em envelope fechado e indevassável, que faça referência ao número do Convite ao 

qual se destina e com identificação da licitante proponente, a  licitante deverá apresentar sua 

proposta de preços, que poderá ser apresentada no formulário que segue como ANEXO deste 

instrumento OU em papel timbrado da empresa, preferencialmente com o mesmo teor do citado 

anexo. 

 

  5.1.1. A apresentação de proposta que não contenha todos os dados indicados  

ensejará a desclassificação da licitante. 

 

 5.2. A proposta deverá ser apresentada no original, em uma única via, com identificação 

da empresa licitante, datilografada, impressa ou em letra de forma legível, datada e assinada por 

seu representante legal ou procurador da licitante, devidamente identificado com  nome, R.G. e 

cargo na empresa, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, com todos os claros 
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preenchidos. 

 

 5.3. A proposta deverá conter, ainda: 

 

  5.3.1. CNPJ, endereço, telefone, fax, e-mail, se houver, da licitante; 

 

  5.3.2. preço total, incluídos quaisquer tributos e eventuais descontos. 

 

   5.3.2.1. O preço deverá ser expresso em reais, sendo que serão aceitas no 

máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

   5.3.2.2. O preço ofertado deverá contemplar o valor total dos serviços, 

que corresponderá ao somatório do valor total da Planilha. 

 

   5.3.2.3. Planilha de Orçamento, contemplado ainda o valor total do BDI, 

orçados pela licitante, discriminados em algarismos e por extenso, de modo que nenhuma outra 

remuneração seja devida a qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de 

toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços, 

cronograma físico financeiro. 

 

   5.3.2.3. Para efeito de julgamento, prevalecerá o valor por extenso, em 

caso de divergência entre este e o preço descrito em algarismos. Neste caso, caberá à Comissão de 

Licitações proceder à correção dos cálculos; 

 

  5.3.3. validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos contados da data da 

abertura da licitação; 

  5.3.4. planilha de composição dos preços unitários dos serviços orçados pela 

licitante correspondentes aos itens do orçamento do Município de ITUPIRANGA, cujos preços 

forem alterados pelo licitante, bem como o respectivo valor total. 

 

   5.3.4.1. Na hipótese do subitem 5.3.4, deverão estar compreendidos 

todos os preços de materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, e demais despesas 

diretas. 

 

 5.4. Deverá, ainda, acompanhar a proposta, dentro do envelope: 
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  5.4.1. atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado de que 

a empresa executou serviços compatíveis ao objeto da presente licitação, em características e 

demais especificações, sob as penas da lei; 

 

  5.4.2. atestado de vistoria no local da obra, assinado pelo representante legal e ou 

técnico responsável pela empresa, bem como por servidor representante do Município de 

ITUPIRANGA, nos termos do ANEXO III; 

   5.4.3. comprovação de regularidade relativa à: 

 

5.4.4.1 - Habilitação jurídica:  

 

a) CNPJ da licitante.  

b) Contrato Social da empresa com todas as alterações e/ou consolidação 

c) Documentos de Identidade e CPF dos sócios da licitante  

d) A empresa que for representada por prepostos, este deve apresentar-se no ato da 

entrega dos envelopes dos documentos e das propostas, com o competente instrumento 

comprobatório público ou particular, munido da cédula de identidade para a devida 

identificação;  

5.4.4.2 - Documentos relativos à Regularidade Fiscal:  

a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, (se houver), relativo ao 

domicílio ou sede do interessado;  

b) Alvará de localização e funcionamento;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do interessado, na forma da lei;  

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos instituídos por lei;  

e) Certidão Negativa de Falência ou Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Caso não conste prazo de validade 

da certidão, serão aceitas certidões emitidas nos últimos 90 (noventa) dias antes da data 

da sessão de abertura da licitação, descrita no preâmbulo do Edital.  

f) Certidão Negativa e Débitos Trabalhistas – CNDT;  
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5.4.4.3 - Comprovação de qualificação técnica da licitante: 

a) Registro da empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia, 

CREA, com jurisdição sobre o domicilio da sede do licitante com suas anuidades 

devidamente quitadas e com a indicação do objeto social compatível com o objeto desta 

licitação.  

b) Comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente na data prevista 

para entrega da proposta, profissional de nível superior com Registro no Conselho 

Regional de Engenharia e/ou de Arquitetura; 

 b.1) A prova da licitante possuir no quadro permanente de profissional de nível superior 

exigida, será feita em se tratando de sócio ou proprietário da empresa, por intermédio da 

apresentação do registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de 

sociedades empresariais, e, no caso sociedades por ações, acompanhados dos 

documentos de eleição de seus administradores; e no caso de empregado, mediante cópia 

da careteira de trabalho e previdência Social (CTPS) ou contrato de prestação de serviços 

devidamente registrado em cartório. 

 b.2) Certidão de Acervo Técnico CAT, comprovando a execução pelo profissional 

indicado, de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior ao objeto ora licitado.  

5.4.4.4 - Comprovação da qualificação econômico-financeira: 

I) BALANÇO PATRIMONIAL (BP) e demonstrações contábeis do último 

exercício social (DRE), 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 por índices 

oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação 

da proposta: 

I.1) Para SOCIEDADE EMPRESÁRIA, Balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis do último exercício social devem ser 

apresentados: 

I.1.1) O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do 

Exercício (DRE), extraídas do Livro Diário que deverão conter 

indicação do número das páginas, acompanhado da prova de registro na 
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Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta 

Comercial); 

I.1.2) Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, 

contendo no mínimo os dados da empresa, tais como número do Livro 

Diário e do NIRE, datas e quantidades de páginas, acompanhado da 

prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta ou 

chancela da Junta Comercial); Obs: Registro no cartório será somente 

para empresas cujo a natureza jurídica é Sociedade Civil. 

I.1.3) Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade 

no Termo de Abertura e Encerramento, Balanço Patrimonial e a DRE; 

I.1.4) CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (de 

Contabilidade) expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade, 

com validade da data do registro do balanço e/ou outra com validade 

atualizada; 

I.1.4.1) Acolhendo ao Acordão Nº 1447/2015 – TCU – Plenário, não 

será motivo de inabilitação a falta desta certidão; 

I.2) Para SOCIEDADES ANÔNIMAS, regidas pela Lei Nº 6.404/1976, 

ainda deverão as demonstrações contábeis serem apresentadas também 

com as seguintes formalidades: 

I.2.1) Com prova de publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, 

ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da 

companhia; ou 

I.2.2) Com prova de publicação em jornal de grande circulação editado na 

localidade em que esteja situada também a sede da companhia; 

I.3) Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do 

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar o 

comprovante de envio registro do arquivo eletrônico do SPED 

CONTÁBIL para a Junta Comercial. 

I.4) Para demonstrar a boa situação financeira, a empresa licitante deverá 

apresentar resultado demonstrativo de resultados igual ou maior do que 

1(um), nos ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL - ILG, DE SOLVENTE 

GERAL - ISG e DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC), que serão 

calculados através das fórmulas abaixo, as quais deverão estar 

aplicadas em memorial de cálculos, assinado por Contador, 

devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de 
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Contabilidade e juntado ao Balanço; 

ILG = (AC+RL) / (PC+EL)  

ISG = AT / (PC+EL) 

ILC = AC / PC 

Onde: 

AT – Ativo Total; 

AC – Ativo Circulante; 

RL – Realizável a Longo Prazo;  

PC – Passivo Circulante; 

EL – Exigível a Longo Prazo. 

 

Obs.: Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação deverá ser 

apresentado o BALANÇO DE ABERTURA devidamente registrado na Junta 

Comercial do Estado, acompanhado do Termo de Abertura do Livro Diário. 

 

II) CERTIDÃO SIMPLIFICADA da Junta Comercial, com todos os dados 

cadastrais atualizados, atestando o capital social na data da apresentação da 

abertura dos envelopes, de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da 

planilha de Orçamento Básico, condição indispensável para habilitação da 

empresa. 

5.4.4.4 Das Declarações 

 a) Declaração que conhece e aceita os termos do presente Edital; 

 b) Declaração expressa de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos (CF Art. 7, XXXIII e Art. 27, V da 

lei nº 8.666/93 e sua alterações);  

c) Declaração de que não há fato impeditivo para contratar com o Poder Público;  

d) Declaração informando que dispõem de pessoal, equipamentos/materiais em 

quantidade compatível com as necessidades operacionais do objeto deste edital; 

 5.5. A não observância de quaisquer exigências contidas nos itens 5.1 a 5.4 implicará na 

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da licitante. 

 

 5.6. Todos os documentos expedidos pela licitante deverão constar em papel timbrado da 



 

9 

empresa e ser subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do 

subscritor (nome e RG). 

 

 5.7. Os documentos deverão estar com a sua validade em vigor na data da abertura das 

propostas. 

 

 5.8. A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as cláusulas e 

condições deste instrumento convocatório e seus anexos e a sujeição à legislação nele citada, bem 

como no comprometimento expresso da licitante do quanto ali declarado. 

VI.  DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

 6.1. Na sessão de abertura, que se realizará no local, dia e hora estabelecidos no 

preâmbulo deste edital, as licitantes participantes poderão se fazer representar diretamente, por 

um diretor ou um de seus sócios, ou indiretamente, por meio de procuração ou de credenciamento 

específico. 

 

 6.2. Durante os trabalhos da sessão de abertura, só será permitida a manifestação oral ou 

escrita de representantes legais ou credenciados das licitantes participantes, o que constará de ata, 

cabendo recursos quanto a seus efeitos, não sendo permitidas refutações orais. 

 

VII.     DO CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 

 

 7.1. O julgamento e a classificação das propostas processar-se-á pelo critério de menor 

preço total ofertado, desde que atendidas as exigências deste instrumento convocatório e o 

interesse da Administração. 

 

 7.2. Serão desclassificadas as propostas: 

 

  7.2.1. que não atenderem as exigências deste instrumento convocatório, bem 

como as que estiverem incompletas ou com borrões, rasuras, entrelinhas, emendas, ressalvas ou 

omissões que, a critério da Comissão de Licitação, não permitam o seu entendimento ou 

comprometam seu conteúdo; 

 

  7.2.2. que estiverem com preços unitários de insumos  superiores aos constantes 

do orçamento da Prefeitura, excluída a parcela correspondente ao BDI, desde que o preço total 
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também não ultrapasse ao constante daquele orçamento, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

nos termos do que dispõem os artigos 44, § 3º e 48, § 1º, ambos da Lei federal nº 8.666/93; 

 

 7.3. A Comissão de Licitação poderá notificar, a seu critério ou por recomendação dos 

Setor Competentes, para que, no prazo de 02(dois) dias úteis, nos termos do inciso II do artigo 48 

da Lei federal nº 8.666/93 e alterações, a(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) suscite(m) dúvida 

quanto à sua exeqüibilidade, para que comprove(m) a viabilidade de sua(s) proposta(s), a 

compatibilidade dos preços ofertados com os preços dos insumos e salários do mercado e 

respectivos encargos. No tocante aos materiais e às instalações de sua propriedade, poderá (ão) 

a(s) licitante(s) declarar (em), expressamente, que renuncia(m), parcial ou totalmente, à 

correspondente remuneração, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 44 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

  7.3.1. Caso não atendida a notificação no prazo fixado, ou, atendida, se a sua 

análise revelar a inexequibilidade do preço ofertado, nos termos do disposto no § 3º do artigo 44 

da Lei Federal n.º 8.666/93, a proposta ficará desclassificada. 

 

 7.4. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administração poderá utilizar-se 

da previsão contida no § 3º do artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

 7.5. Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão de 

Licitação procederá ao desempate por sorteio, em ato público, para fins de classificação. 

 

 7.6. A Comissão de Licitação efetuará a classificação ordinal das propostas, publicando o 

resumo do ato no Diário Oficial. 

 

 7.7. Procedida à classificação pela Comissão de Licitação, nos termos dos critérios de 

avaliação deste instrumento, e finda a fase recursal no termos da Cláusula VIII abaixo, o processo 

será encaminhado ao ordenador de despesas para, a seu critério, proceder à homologação do 

certame e à adjudicação do objeto, após o que será, oportunamente, a licitante vencedora 

convocada para celebração do ajuste, conforme minuta anexa. 

 7.8. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão 

Julgadora, na presença dos participantes, ou relegadas para ulterior deliberação, a juízo do 

Presidente, devendo o fato constar de ata, em ambos os casos. 
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VIII. DOS RECURSOS 

 

 8.1. Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela Administração 

serão processados de acordo com o artigo 109 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e deverão 

ser protocolados no prazo legal, junto à Comissão de Licitação, no endereço constante da inicial 

deste edital, nos dias úteis, devendo vir acompanhados da guia de recolhimento dos emolumentos 

devidos, a ser efetuado na rede bancária credenciada. 

 8.2. Não serão conhecidos recursos ou impugnações enviados pelo correio, fac-símile, 

correio eletrônico, ou qualquer outro meio de comunicação. 

 

IX.     DO AJUSTE 

 

 9.1. As obrigações decorrentes desta licitação consubstanciar-se-ão no contrato a ser 

firmado com a licitante vencedora, conforme minuta anexa. 

 

 9.2. O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias úteis contados a partir da 

convocação da(s) licitante(s) vencedora(s), sob pena de decair a adjudicatária do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções descritas na Cláusula X deste edital. 

 

  9.2.1. O prazo a que se refere o subitem 9.2 poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso, e ocorra motivo justificado 

e aceito pela Administração. 

 

 9.3. O contrato deverá ser assinado pelo representante legal: diretor, sócio, ou procurador 

da empresa, mediante apresentação, respectivamente, do contrato social ou procuração e cédula 

de identidade. 

 

 9.4. Havendo recusa da adjudicatária em formalizar o ajuste no prazo estabelecido, é 

facultado à Administração, sem embargo da aplicação das penalidades previstas em lei, convocar 

as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, querendo, fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições da primeira classificada. 

 

X.    DAS PENALIDADES 

 

 10.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 
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demais normas pertinentes. 

 10.2. Em ocorrendo recusa da adjudicatária em assinar o ajuste dentro do prazo 

estabelecido neste edital, será (ão) aplicada (s): 

  a) multa no valor correspondente a 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor 

da proposta; 

  b) pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo 

máximo de 02 (dois) anos com o Município de ITUPIRANGA, a critério da Administração. 

 

 10.3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras, podendo 

ser aplicadas concomitantemente, conforme dispõe o § 2º do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 10.4. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação da licitante apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido 

será descontado da importância que a licitante tenha a receber da Município de ITUPIRANGA, 

através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Não ocorrendo o pagamento, o valor 

será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora ao processo executivo. 

 

XI. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 11.1. As obrigações afetas à contratação estão previstas na minuta de contrato, parte 

integrante desse instrumento convocatório. 

 

XII.    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 12.1. Aplicam-se a esta licitação, ao ajuste dela decorrente, suas alterações e rescisão a 

legislação citada neste edital, bem como suas  disposições, inclusive no que se refere à execução 

ajustada e aos casos omissos. 

 12.2. O Município de ITUPIRANGA, através da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, 

motivadamente, adiar ou revogar a presente licitação, sem que isso represente motivo para que as 

licitantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 

 12.3. Com base no § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, é facultado à Comissão 

de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

 12.4. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela Comissão de 
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Licitação. 

 

XIII.  DOS ANEXOS 

 

 Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: 

 

 ANEXO I - Memorial descrito e Projeto Básico 

 ANEXO II - Atestado de vistoria 

 ANEXO III - Minuta de contrato 

 

 

 ITUPIRANGA - PA, 23 de novembro de 2021 

 

 

 

ALINE SILVA DA CUNHA 

Comissão de Licitação 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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PROJETO BÁSICO 

 

1  DO OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia civil para executar a obra: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE PROF. ROSÂNGELA 

HERCULANO RODRIGUES - VILA SÃO SEBASTIÃO – ITUPIRANGA/PA; conforme 

Projeto Executivo, e as condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

1.1 LOCAL: CRECHE PROF. ROSÂNGELA HERCULANO RODRIGUES – VILA SÃO 

SEBASTIÃO. 

2. DO OBJETIVO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE PROF.ª 

ROSÂNGELA HERCULANO RODRIGUES - VILA SÃO SEBASTIÃO – ITUPIRANGA/PA. 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO 

 

Figura 1 – Localização do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps, 2021 

 

 

 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

3.1 A contratação de pessoa jurídica para a execução da obra dar-se-á por meio de licitação, 

de forma indireta e o regime será de empreitada por preço global, a qual observará os 

preceitos do direito público e as disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
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alterações; e das normas técnicas vigentes da A.B.N.T., do Decreto 7.746 de 05/06/2012 

e das demais normas legais e regulamentares pertinentes e aplicáveis ao objeto, bem 

como o estabelecido neste Projeto Básico. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA 

 

4.1 Garantir acesso à educação das crianças e jovens das comunidades locais em ambiente de 

qualidade e seguro, proporcionando condições mínimas de aprendizado na creche prof. 

Rosangela Herculano Rodrigues visto que a creche não dispõe de água potável nos 

reservatórios e possui diversas infiltrações, localizada na vila são Sebastião. 

5. DOS RESULTADOS ESPERADOS 

 

5.1 Acesso de água potável aos usuários para uso e restauração do sistema de águas pluviais 

para garantir a segurança estrutural e vida útil da edificação, visto que as infiltrações 

atingem o sistema estrutural da mesma.  

 

6. RELAÇÃO DE ANEXOS INTEGRANTES AO PROJETO BÁSICO 

 

6.1 São partes integrantes do Projeto executivo, os itens abaixo relacionados: 

6.1.1 Encarte “A” – Especificações; 

6.1.2 Encarte “B” – CPU, Planilha Orçamentária, BDI, Encargos Sociais e 

Cronograma Físico-Financeiro; 

6.1.3 Encarte “C” - ART; 

6.1.4 Encarte “D” - Projeto Básico; 

6.1.5 Encarte “E” – Projetos Executivos; 

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1 O prazo para a execução da obra de construção será de 90 (Noventa dias) a contar da data 

designada na Ordem de Serviço a ser expedida para a CONTRATADA em até 05 dias 

contados da data de assinatura do contrato. 

7.2 Será condição para a emissão da Ordem de Serviço que determinará o início das obras a 

apresentação da ART do responsável técnico junto ao CREA/PA, que deverá ser 

entregue à CONTRATANTE em até cinco dias úteis após a assinatura do contrato. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

8.1 O recebimento do objeto deste Projeto Básico dar-se-á conforme com base no artigo 73 da 

Lei nº 8.666/93, os serviços serão recebidos da seguinte forma: 

8.1.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
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termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado; 

8.1.2 Definitivamente, após o término, por completo, de todos os trabalhos por servidor ou 

comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado pelas 

partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias de observação para comprovação 

da adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei. 

8.1.3 À contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisório e 

definitivo dos serviços, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando 

sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades cabíveis. 

8.1.4 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.1.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e ético- 

profissional pela perfeita execução do contrato dentro dos limites permitido pela lei ou 

pelo contrato. 

9. DA SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1 A fiscalização e o acompanhamento dos serviços serão exercidos por servidor (ou 

comissão) a ser designado por esta prefeitura o qual competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso dos trabalhos e de tudo dar ciência à empresa, podendo sustar, recusar, 

mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com o Contrato e 

projeto executivo. 

9.2 Este projeto básico serve de orientação. Em caso de discrepâncias ou dúvidas estas serão 

resolvidas com a fiscalização e a contratada, após verificação dos itens do projeto 

executivo, caderno de especificações e planilha (s) orçamentária (s). 

9.3 Todas as soluções de desenvolvimentos, detalhamentos, acabamentos, equipamentos e 

sistemas construtivos deverão ser submetidas à apreciação e aprovação pela equipe 

técnica desta prefeitura; 

9.4 O responsável pela fiscalização e/ou o seu substituto legal devem zelar pelo fiel 

cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste Projeto Básico, 

efetuando gestões administrativas junto à CONTRATADA. 

9.5 O responsável pela fiscalização e/ou o seu substituto legal anotará, em registro próprio, 

todas as ocorrências relacionadas aos serviços prestados, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; avaliará as etapas 
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executadas dos serviços (visita técnica), observado o disposto neste Projeto; e atestará a 

(s) nota (s) fiscal (is)/fatura (s) de recebimento dos serviços para fins de pagamento. 

9.6 Todas as irregularidades constatadas pelo Fiscal do Contrato e/ou por seu substituto legal 

na fiscalização dos serviços previstos neste Projeto, que extrapolem suas competências e 

atribuições legais, serão comunicadas o mais breve possível à Administração da 

CONTRATANTE, para que esta tome as medi das cabíveis e pertinentes aos casos. 

9.7 A contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita supervisão, obrigando-se a prestar 

todos os esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE. 

9.8 A supervisão da CONTRATANTE, de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da empresa a ser contratada, na prestação dos serviços a serem 

executados. 

10. DA VISTORIA 

 

10.1 A empresa poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços em até 2 (dois) dias 

úteis anteriores à Data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de tomar 

ciência das condições e grau de dificuldade existentes do objeto deste Projeto Básico. 

10.2 Antes de efetuar a vistoria, a empresa deverá contatar Prefeitura Municipal de 

Itupiranga-PA para agendamento e autorização, das 08H às 12H, nos dias úteis. 

10.3 Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, a empresa não poderá alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para se eximir das 

obrigações assumidas. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará 

sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 

inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 

penalidades: 

11.1.1 Advertência; 

11.1.2 Multa de: 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso da 

execução autorizada, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo-quinto dia 

e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, no caso de atraso na 

execução dos serviços, por período superior ao previsto na alínea “a”, limitado a 15 

(quinze) dias subsequentes. Após o décimo-primeiro dia e a critério da Administração, 

poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avenca; 

11.1.3 Para efeito de aplicação de multas, nas hipóteses não previstas nas alíneas 

anteriores, quando da ocorrência de inexecução parcial das obrigações estabelecidas 

neste Termo, às infrações são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,2% por dia sobre o valor do Contrato 

02 0,4% por dia sobre o valor do Contrato 

03 0,8% por dia sobre o valor do Contrato 

04 1,6% por dia sobre o valor do Contrato 

05 3,2% por dia sobre o valor do Contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DISCRIÇÃO GRAU 

01 
Permitir a presença de empregado sem a devida identificação e/ou 

sem crachá; por empregado e por ocorrência. 
01 

02 
Manter funcionário sem qualificação para execução dos serviços; por 

Empregado e por dia. 
03 

03 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 

permanente, 

ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 

ocorrência. 

02 

04 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; 

por ocorrência. 
02 

05 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPI), quando necessários; por empregado e por 

ocorrência. 

02 

06 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 
03 

07 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 

por ocorrência. 
02 

 

08 

Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

sem motivo justificado; por ocorrência. 

 

02 

09 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 
05 

10 Deixar de cumprir normas regulamentares sobre medicina e 

segurança do trabalho o local de execução dos serviços, por 

ocorrência. 

02 
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11 Executar obra com prazo vencido e sem a devida justificativa do 

atraso 
05 

 Para os itens a seguir, deixar de;  

12 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos 

serviços para início da execução destes no prazo de até 10 (dez) dias 

após a emissão da ordem de serviço; por dia de atraso. 

01 

13 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 

incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. 
01 

14 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por 

ocorrência. 
01 

15 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 

penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por 

ocorrência. 

02 

16 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

02 

17 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 

FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por 

este contrato; por serviço, por dia. 

02 

18 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos 

estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; 

por ocorrência. 

03 

19 Zelar pelas instalações da contratante utilizadas; por item e por dia. 01 

 

11.1.4 Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento para contratar 

com a Prefeitura Municipal de Itupiranga por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

11.1.5 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, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base no item anterior. 

11.2 As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de 

advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do 

CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União; descontando-a 

do pagamento a ser efetuado. 

11.3 No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da 

defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à 

multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita 

parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado 

em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão 

final da defesa apresentada. 
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 As despesas com pagamento dos serviços ocorrerão por conta dos recursos disponíveis e 

constantes no orçamento da Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

 

 

Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que determina o 

Art. 7 da Lei n.° 8.666/93 e demais legislações vigentes que regem a matéria, o Exmº Sr. 

Benjamim Tasca, Prefeito Municipal, resolve: 

a) APROVAR o Projeto Básico referente à obra CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE PROF. 

ROSÂNGELA HERCULANO RODRIGUES - VILA SÃO SEBASTIÃO 

– ITUPIRANGA/PA 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo e especificações técnicas de execução de obra tem por 

objetivo estabelecer de forma sucinta os procedimentos executivos dos serviços a serem 

realizados para a Reforma da Creche Prof. Rosângela Herculano Rodrigues, localizada na vila 

São Sebastião, Zona rural do município de Itupiranga. 

O memorial descritivo e especificações técnicas, como parte integrante de um projeto 

executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

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

integralmente o projeto executivo e suas particularidades. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 As presentes especificações, juntamente com o projeto arquitetônico, projeto 

hidrossanitário, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e respectivos detalhes, 

ficarão fazendo parte integrante do contrato. 

  Ainda farão parte das especificações no que forem aplicáveis: 

As normas brasileiras da ABNT; 

b) O Código de Obras e Edificações do município Itupiranga/PA; 

c) A obra será conduzida por profissionais pertencentes à CONTRATADA, devidamente 

habilitados pelo CREA, competentes e capazes de proporcionar obras e serviços tecnicamente 

bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o 

cronograma físico-financeiro proposto seja cumprido à risca; 

d) As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela 

CONTRATANTE, o qual será doravante designado FISCALIZAÇÃO; 
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e) A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pelos 

documentos contratuais ou pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, 

notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança das obras e serviços. 

As autorizações para execução de tais serviços serão efetivadas através de anotações no DIÁRIO 

DE OBRAS pela FISCALIZAÇÃO; 

f) Todos os materiais a serem empregados na obra serão de primeira qualidade e satisfarão às 

condições estabelecidas nos projetos e especificações correspondentes; 

g) Será obrigatório o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) por todos os 

funcionários envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras de Segurança do 

Trabalho. 

 

3. ETAPAS 

3.1. SERVIÇOS INICIAIS 

 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA. 

  A placa da obra deverá conter informações relativas à natureza da obra, nome da 

empresa executante e dos profissionais responsáveis com seus respectivos registros no CREA, 

conforme modelo constante em anexo. O local para posicionamento e fixação das placas será 

definido pela FISCALIZAÇÃO. Os materiais e tintas empregados pela contratada na produção da 

placa de obra deverão ser de boa qualidade de forma a garantir sua durabilidade por todo o tempo 

da execução da obra. A placa será em lona com plotagem gráfica, fixada em estruturas de 

madeira, suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos. Após o termino da obra, a 

placa deverá ser entregue em local especifico a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO E RETIRADA DE ENTULHOS  

 A limpeza manual deverá ser realizada antes do início da obra e os entulhos retirados 

imediatamente, não sendo permitido acúmulo de entulhos nos limites do terreno. O destino dos 

entulhos será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE. 

 

 TAXAS 

 Todos os custos e providências com obtenção de documentos tais como alvará de 

reforma, ART/RRT e demais taxas e emolumentos serão arcados pela CONSTRUTORA 

CONTRATADA. Nesse rol de obrigatoriedade, incluem-se as ligações provisórias. 

 

     3.2 DEMOLIÇÃO 
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 A demolição deverá ser feita conforme as normas da ABNT, CONAMA, e todas as outras 

leis e normas que regem a demolição e descarte do material demolido. 

 

      3.4 GRAMA 

 A grama comercializada em formato de placas ou tapetes, proporciona maior facilidade 

de manuseio e aplicação na ora de executar o plantio. Estando o terreno já preparado e adubado, 

basta assentar as placas ou tapetes de grama, alinhando-as com barbantes ou linha de pedreiro, de 

modo que fiquem bem uniformes. E para concluir o serviço, recomenda-se rejuntar as fissuras 

entre as placas de grama com terra boa livre de ervas daninhas e irrigar por aproximadamente um 

mês. 

 Nos locais onde será plantada a grama, deve ser feito o preparo do solo revolvendo-o 

numa profundidade de 20 cm, quebrando-se os torrões, e adicionando numa profundidade de 10 

cm, adubo orgânico, na quantidade de 50 g por metro quadrado. 

 A grama deverá ser plantada em terreno preparado, devendo este ser deixado de 3 a 5 cm 

abaixo do nível final e o solo levemente umedecido antes do plantio. As placas de grama deverão 

ser estendidas em locais inclinados alternando-se as juntas para impedir erosão durante as 

irrigações ou chuvas posteriores. Em áreas inclinadas o plantio deve ser iniciado do ponto mais 

baixo do terreno. 

 

      3.5 REPARO NO TELHADO  
 O reparo no telhado é necessário devido a flambagem do elemento constituinte 

responsável pelo suporte das telhas, o reparo consiste na retirada e recolocação das telhas em 

cerâmica capa canal, e do madeiramento (ripas, caibros e terças), consiste ainda na retirada dos 

berços e pontaletes a direita e esquerda da linha central de pontaletes.  

 Deverá ser instalado 2 (duas) linhas de berços e pontaletes em cada água do telhado, 

totalizando 3 (três) vãos em cada uma das águas do telhado. O telhado a sofrer intervenção é a 

cobertura do ambiente composto pela “Creche I Atividades E Creche II Atividades” totalizando 

327,98 m² conforme projeto em anexo. 

 

       3.6 INSTAÇÕES HIDRAULICAS DE ÁGUA FRIA E ÁGUA PLAUVIAL 

 Os tubos para distribuição interna de água fria deverão ser de PVC Marrom, devendo 

atender as normas da ABNT em suas últimas revisões, da fabricação Tigre ou Amanco. 

A reforma do sistema de instalação hidráulica de água fria deverá contemplar todos os 

pontos de consumo, toda a tubulação deve ser revisada a ponto de tornar o sistema funcional, 

removendo todos os vazamentos no piso/parede/teto.  
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Todo o sistema deverá ser executado e revisado com base nas normas técnicas vigente, as 

conexões e registros devem ser devidamente soldadas. 

 

 ESPECIFICAÇÕES PARA LIBERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 Os serviços de instalações hidráulicas deverão acompanhar o cronograma da obra de 

modo que não atrase sua execução, observando os itens abaixo como condições para liberação 

final das mesmas. 

 Para rede de água fria o ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter 

as tubulações a uma pressão hidráulica superior àquela que se verificara durante o uso. O valor da 

pressão de ensaio, em cada seção da tubulação deve ser no mínimo 1,5 vez o valor da pressão 

prevista em projeto para ocorrer nessa mesma seção em condições estatísticas (sem escoamento).  

 A pressão de ensaio em qualquer seção da tubulação, conforme item 6.3.3.3, NBR 

5226/98, deve ser superior a 100kPa, qualquer que seja a parte da instalação sob ensaio 

considerada. 

 Em caso de ocorrência de vazamento, o mesmo deverá ser imediatamente sanado. 

 As instalações executadas na forma do presente memorial deverão ser garantidas pela 

CONTRATADA quanto à qualidade dos materiais empregados e, ainda quanto à conformidade 

com exigências em vigor nesta data, impostas pelas repartições e companhias com jurisdição 

sobre as referidas instalações desde que as alterações que por ventura venham acontecer após a 

entrega da mesma, sejam por elas feitas ou supervisionadas. 

 

        3.7 PISOS E REVESTIMENTOS 

 PISO EM CONCRETO  

 Será executada piso em concreto moldado in loco com espessura de 8cm em todo a área 

demolida do piso, com função de base para o piso em granilite. O terreno deverá ser limpo, livre 

de entulhos, tocos e raízes, compactado, após a compactação deve-se inserir a lona plástica em 

toda a área a ser concretada. 

 Para a concretagem, manter o piso úmido por 1 dia, evitando o trânsito sobre o piso. Será 

executado com traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo mecânico com 

betoneira 400 L. 

 O concreto deve ser lançado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de 

madeira. O concreto empregado na moldagem do piso deve possuir resistência mínima de 20 MPa 

no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade. 

 

 REVESTIMENTO CERAMICO 
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 O Revestimento cerâmico em todos os ambientes deverá ser acetinado retificado, PEI IV, 

cor branca, com absorção de água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente 

de atrito dinâmico molhado menor que 0,4, cor branco e assentado com argamassa colante. 

 Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor branco, (com índice de absorção de 

água inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão 

exceder a l,5 mm; 

 Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca e 

plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as 

possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la. 

 Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos; 

 Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi. 

 Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações do 

fabricante; não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques 

visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou 

com quaisquer outros defeitos. 

 Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação executadas 

seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaço aberto com 

material elastomérico como selante, que não deve preencher todo o espaço deixado pelo 

seccionamento do revestimento, sendo necessário utilizar material de enchimento que deve ser 

colocado no fundo da junta. 

 

 PISO EM GRANILITE 

 Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser muito bem 

limpo e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se posicionar nivelado e 

aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto. Os revestimentos em granilite devem ser 

executados em painéis de 1,20x1,20m, e não ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados por 

juntas de plástico. As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento 

branco e areia (4: 1). A modulação de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento. 

 Prepare a massa com o cimento branco, areia, água e os agregados de granilite, de acordo 

com as instruções do fabricante. A argamassa de granilite será sarrafeada com régua de alumínio. 

Após lançar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada anteriormente. Use um 

rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com concreto) para compactar os 

agregados na massa. Usar uma desempenadeira metálica para alisar a superfície. A recomendação 

é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento. 
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 Para fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em 

seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se espalha 

cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilizar ainda 

um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o 

resultado do polimento. Após três ou quatro dias fazer o acabamento usando a máquina com 

esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso.  

 O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina 

acrílica, isto já com a superfície seca. 

 

 RODAPÉ CERAMICO  

Características:  

 Argamassa Colante AC I para Cerâmicas, preparada conforme indicação do fabricante; 

Rejunte Colorido, Cimentício  

Execução:  

 Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7 cm de altura.  

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e 

curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 

mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 

respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 

argamassa utilizada.  

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando 

sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada 

peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo 

de borracha.  

 A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo 

ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 

horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a 

área com pano umedecido. 

 

       3.8 ESQUADRIAS 

 PORTAS 

 As portas internas e externas serão em madeira maciça, pesada ou superpesada, com 

espessura da folha de 3,5cm, incluindo dobradiças e fechadura. 
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 Deverão ser trocadas a totalidade de portas externas em madeira, e deverá ser trocada 

todas as fechaduras.  

 

       3.9 LOUÇAS E METAIS 

 O vaso sanitário infantil sifonada louça branca padrão popular, com conjunto para 

fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha, fornecimento e instalação 

deverão serem instalados nos sanitários masculino, feminino. 

 As barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e autonomia das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um esforço 

mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes ou 

Fissuras, ter empunhadura e estar firmemente fixadas a uma distância mínima de 40 mm entre sua 

base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades 

devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com 

formato recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a 

área de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O comprimento e a 

altura de fixação são determinados em função de sua utilização. 

 Quando executadas em material metálico, as barras de apoio e seus elementos de fixação 

e instalação devem ser confeccionadas em material resistente à corrosão, conforme ABNT BR 

10283, e determinação da aderência do acabamento conforme ABNT NBR 11003. 

 

        3.10 LIMPEZA 

 A execução do serviço de limpeza de reservatório, canaletas e caixas de passagem 

consiste na retirada de materiais granulares ou outro tipo de material que venha a obstruir a 

passagem do fluido ao longo do sistema, garantindo o perfeito funcionamento do sistema 

hidráulico.  

 Deve ser utilizado para execução deste serviço, sabão, vassoura, agua, e demais produtos 

ou ferramentas necessária para execução correta da limpeza. 

 

        3.11 PINTURA 

 Em todas as paredes internas e externas deverão ser aplicadas pintura látex acrilica 

lavável (Futura, Renner, Merkovinil, hidracor), em 2 demãos, devidamente preparadas, pintadas 

com rolo e pincel, sempre seguindo a instrução de aplicação da marca. 
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 Todas as esquadrias metálicas receberão pintura esmalte (Futura, Renner e Merkovinil, 

hidracor), em 02 (duas) demãos. As pinturas com pistola e compressor não deverão ser espessadas 

a ponto de escorrer nem tão pouco deverão respingar em outras partes que não a esquadria. 

 Para a pintura do teto deverá ser utilizada tinta látex acrílica em duas demãos, executadas 

com rolo. Na execução deste serviço deve-se forrar todo o piso para impedir que a tinta respingue 

ou pinte o piso. 

 Nas portas de madeira, serão executadas pintura com tinta a óleo nas duas faces da folha, 

batentes e alisares. 

 

        3.12 SERVIÇOS FINAIS 

A limpeza final de obra engloba a retirada dos entulhos referente ao uso dos materiais de 

construção e limpeza para entrega da obra. 

Tomar cuidado especial com a manipulação e armazenagem de produtos químicos, 

poluentes ou inflamáveis, que deverão ser feitas em local apropriado (local coberto e abrigado, de 

acesso restrito, com piso impermeabilizado e com sistema de contenção) e aprovado pela 

Fiscalização da CONTRATANTE, a fim de evitar derramamento, danos ao meio ambiente e 

incêndios.  

É de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de todo o entulho/resíduo de 

qualquer natureza, gerado durante a execução dos serviços descartando-o em local apropriado 

aprovado previamente pela Fiscalização da CONTRATANTE, conforme a NBR 10.004 e 

Resolução 307/2002 do CONAMA.  

O lixo doméstico gerado durante a execução deverá ser separado e acondicionado em 

sacos plásticos descartáveis convenientemente fechados e em perfeitas condições de conservação 

e higiene e transportado para local apropriado ao seu destino.  

Após os términos das obras, deverão ser removidas das áreas de serviços todas as 

instalações provisórias, inclusive acessos e sobras de materiais, deixando o local em perfeitas 

condições de utilização e de limpeza.  

Quando existir vegetação de porte (árvore e/ou arbusto) no local previsto à implantação 

da sinalização, esta deverá ser deslocada para posição mais próxima possível da inicial, sem 

prejuízo da emissão da mensagem. 

 

4. VISTORIAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 

 Durante a reforma da creche escolar a fiscalização fará vistorias periódicas para avaliar a 

boa execução dos serviços. Deverão ser encaminhadas à fiscalização e ao projetista possíveis 



 

29 

alterações, dúvidas e modificações que aconteçam na obra. Caberá ao engenheiro projetista a 

análise de qualquer alteração no projeto original.  

 

5. PRAZO EXECUTIVO  

O prazo executivo das obras é 90 dias corridos, contados a partir da Ordem de Serviços 

(OS) emitida pela fiscalização municipal.  

 

6. AUTORIA DO PROJETO 

 A autoria do projeto é do Engenheiro Civil Heins Alfred Loebens inscrito do 

CREA/PA 1518161383-PA. 
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de ITUPIRANGA, através do(a) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ-MF, Nº 05.077.102/0001-29, 

denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) 

BENJAMIN TASCA, Prefeito Municipal, e do outro lado _________________, CNPJ/CPF 

______________, com sede na ______________, de agora em diante  denominada 

CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a)._______________, têm justo e 

contratado o seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1.1 - contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para execução da reforma da 

creche prof.ª Rosangela Herculano rodrigues situada na vila são Sebastião-zona rural do 

município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 - Este contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 

alterações, bem como na licitação na modalidade CONVITE, nº 1/2021-010-PMI. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas na 

ÓRDEM DE SERVIÇO, no processo licitatório nº 1/2021-006-PMI e neste termo contratual; 

 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto 

deste contrato; 

 

3.3.Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO as 

notas de empenhos e respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 
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3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste 

contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal 

utilizado para a consecução dos serviços; 

 

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este 

Contrato, decorrente do(a) CONVITE nº xxxx-xxxxx-. 

 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências  e ou  irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no 

§ 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  

8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

4.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

 

4.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

 

4.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 

atestadas pelo Setor Competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se em 

, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

5.2 - A total e completa execução do objeto só será considerada após a emissão do Termo de 
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Recebimento Definitivo dos Serviços, atestando que o objeto contratual foi realizado 

corretamente e atendeu às especificações constantes do ajuste em questão. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso 

injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe 

garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 

 

    -  Advertência; 

    -  Multa; 

    - Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, 

impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

    -    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

própria autoridade que aplicou penalidade; 

 

7.2. As multas previstas acima serão as seguintes: 

 

    - Multa por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor 

contratual. 

    - Multa por inexecução total do ajuste: 30% (trinta inteiros por cento) sobre o valor contratual. 

    - Multa por dia de atraso no início dos trabalhos após o decurso do prazo: 0,5% (meio por 

cento) por dia sobre o valor contratual, até o máximo de 10 (dez) dias, incidindo, após, a multa por 

inexecução parcial ou total, conforme o caso. 

    - Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor 

contratual, por dia, até seu cumprimento. 

 

    - Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização: 1% (um inteiro por 
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cento) sobre o valor contratual, por dia, até seu atendimento. 

 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a 

defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, 

descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente; 

 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que 

deram causa à penalidade; 

 

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer 

anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, 

a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ ____ (_____), a ser pago no prazo de até trinta dias, 

contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos 

serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e de conformidade com as notas fiscais/faturas 

e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta 

adjudicada e da ordem de serviço emitida. 

 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível 

à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o 

produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de 

dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

8.2 - Os serviços serão medidos e o pagamento será efetuado em conta corrente da 
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CONTRATADA, ou através de cheque nominal a CONTRATADA. 

 

8.3 - A CONTRATADA ficará sujeita às retenções cabíveis, fiscais e das contribuições ao INSS, 

decorrentes de legislações específicas, bem assim à comprovação de regularidade para com o 

FGTS e INSS, decorrentes do objeto deste contrato. 

 

8.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais, nem 

implicarão na aceitação dos serviços. 

 

CLAÚSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

9.1 - O objeto deste contrato será recebido pela contratante consoante o disposto no artigo 73 da 

Lei federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, na dotação orçamentária Exercício 2021 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser 

empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 

8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação 

das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

 

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de 

direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado. 

 

12.2 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o 
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instrumento convocatório que o precedeu,  seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do 

processo licitatório nºxxxxxx-xxxxxx. 

 

12.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da 

superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria. 

 

12.4 - Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas 

do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

 

12.5 - Fica eleito o Foro da cidade de ITUPIRANGA, como o único capaz de dirimir as dúvidas 

oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

 

12.6 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o 

presente termo, em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 ITUPIRANGA - PA, ____/____/____ 

 

 

__________________________________          ___________________________ 

       CONTRATANTE                                   CONTRATADA(O) 

 

Testemunhas: 

1.________________________________ 

 

2.________________________________  
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