
 

 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

  

LICITAÇÃO Nº 1/2021-010-PMI 

MODALIDADE: CONVITE 

TIPO: menor preço 

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 08:30 horas do dia 01 de dezembro de 2021, no endereço acima 

citado. 

 

I.    DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

 1.1.    Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da construção do 

deposito da merenda escolar, mão de obra e cobertura metálica. 

  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 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. 

 

  3.5.1.  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 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: 

 

  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;  

 

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 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 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 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 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 inexeqüibilidade 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. 

 

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 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 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 

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 Construção 

do Depósito de Merenda Escolar do Município de Itupiranga – Pará. 

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 elétrico, projeto 

estrutural, 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; 

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 do 

governo federal 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. 

 LOCAÇÃO DA OBRA E EXECUÇÃO DE GABARITO.  

 A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, utilizando instrumentos e 

métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas as áreas a serem construídas de forma a se 

obter os resultados previstos no projeto, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da 

obra. As tábuas que compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 

tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

 

 3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 ESCAVAÇÃO MANUAL.  

 As escavações das valas etc, deverão proporcionar depois de concluídas, condições adequadas para 

as fundações, montagem das tubulações em planta, conforme projetos. O fundo das valas deverá ser 

perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das fundações, tubulações, infra-estrutura, 

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

lençol freático, etc), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não 

prejudicar os serviços ou causar danos à obra. Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o 

escoramento das valas, a sob responsabilidade da CONTRATADA 



 

 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

 Após a compactação do solo deve ser lançado o concreto magro no fundo das cavas com altura de 5 

cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo 

do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O lançamento do concreto, bem como o preparo 

deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto 

com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização. A medição será em m² 

de serviço executado. 

 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

 Após a execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno, com 

areia isenta de sedimentos orgânicos, devidamente compactado em camadas sucessivas de 0,20 m, molhadas 

e apiloadas para sua perfeita consolidação. 

 3.3 ESTRUTURAS 

 CONCRETO ARMADO.  

 Todos os concretos a serem utilizados na execução das obras e dos serviços objeto desta licitação 

deverão atender às especificações deste memorial, que são de ordem geral. O concreto para todas as peças 

estruturais terá Fck = 25 MPa ou superior, de acordo com o projeto de cálculo estrutural, de preferência 

confeccionado em centrais de concreto.  

 As formas dos pilares e das vigas deverão ser de materiais adequados para esse fim e deverão ser 

cuidadosamente calafetadas a fim de evitar a fuga dos materiais finos do concreto. O concreto deverá atender 

o disposto nas Normas Brasileiras em vigor.  

 A dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de traços que atendam 

economicamente as resistências especificadas no projeto, bem como a trabalhabilidade necessária e a 

durabilidade.  

 Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em quantidade determinadas pelas 

normas brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias e realizado Slump Test para todos os lotes do concreto.  

 Os relatórios sobre a resistência a compressão aos 7 dias e Slump deverão ser entregues à 

FISCALIZAÇÃO até 10 dias após a respectiva concretagem e 5 dias após o rompimento aos 28 dias.  Para 

as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão ser necessários reforços ou 

refazimento, a critério da FISCALIZAÇÃO e dos projetistas e de acordo com o que estabelece as normas da 

ABNT. Neste caso, deverá ser feita a contraprova, de preferência em laboratório indicado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 SAPATAS E ARRANQUES/ PILARES E VIGAS 



 

Nos locais de execução de sapatas de fundações e vigas baldrames, a fôrma para as sapatas e 

arranques serão em madeira serrada, as superfícies aparentes deverão ser executadas de modo a garantir a 

geometria das peças, conforme projeto. As formas não poderão sofrer deformações, deverão ser estanques, 

rígidas, sem defeitos e irregularidade que possam causar danos às dimensões e acabamento das peças 

estruturais. O acabamento final do concreto deverá ser garantindo pelo número de reuso das formas. 

 ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO 

O aço a ser empregado deverá estar dentro dos padrões prescritos pela ABNT. 

O Corte e dobramento serão executados a frio conforme prescrito pela ABNT. 

As barras de aço serão amarradas por arame 18 ou por ponto de solda. 

Os espaçadores deverão ser de partilha de concreto ou plástico de alta densidade. 

 Condições Gerais 

As armaduras para concreto armado serão as que satisfazem a ABNT. 

Barras com fissuras, bolhas, oxidação e corrosão serão rejeitadas. Se a quantidade de barras defeituosas for 

elevada, o fornecimento será suspenso. 

 Tolerâncias 

O diâmetro médio para barras lisas de seção circular poderá ser medido por paquímetro. No caso de 

barras com seção irregular deverá ser considerada uma seção equivalente com peso específico de 7,85 

kgf/dm3. 

 O peso nominal é o que corresponde ao seu diâmetro nominal. 

O peso real das barras, com diâmetro nominal igual ou maior a 10 mm, será igual a seu peso nominal 

com tolerância de ± 6%. Para as barras com diâmetro inferior a 10 mm, a tolerância é de ± 10%. Devem ser 

verificadas estas tolerâncias durante o fornecimento. 

 Ensaios 

Antes do encaminhamento da amostra para testes, será verificada sua autenticidade. Os ensaios 

consistirão em tração e dobramento conforme recomendação da ABNT. Os corpos de prova são segmentos 

de barra e em caso de apresentarem seção transversal com deformações será tomada uma seção transversal 

de uma barra com mesmo peso por metro linear. 

 Concreto 



 

O concreto estrutural deverá obedecer às condições gerais prescritas pela ABNT e o DNER/DNIT, e o seu 

desenvolvimento deverá ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, relacionadas abaixo: 

 a. NBR-12654: Controle Tecnológico dos Materiais do Concreto; 

 b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento – para concreto com Fck superior a 15 Mpa; c. 

NBR-14931: Execução de Estruturas; 

 d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central. 

 Concreto estrutural 

Deverá ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto executivo 

sapatas de fundação, pilares e vigas. 

 MATERIAIS BÁSICOS PARA CONFECÇÃO DO CONCRETO 

 CIMENTO PORTLAND 

 O cimento a ser empregado será o Portland comum CPII e, deverá atender ao disposto na norma da 

ABNT. O teor de aluminato tricálcico, calculado pela fórmula de Bogue, deverá ser superior a 8%. 

A fiscalização poderá, para verificar a integridade do cimento quando da entrega, solicitar um 

atestado sua qualidade. O cimento deverá ser entregue na construção devidamente embalado, e será 

armazenado em local abrigado e empilhado de modo a não comprometer a sua qualidade, sendo que o 

número de sacos empilhados será de no máximo 10 (dez).  

O tempo máximo de estocagem será de dois meses, suposto o cimento ser de fabricação recente.  

 AGREGADO MIÚDO  

Areia natural de diâmetro máximo 4,8 mm, lavada e sem a presença de substâncias prejudiciais ao 

desempenho do concreto.  

 AGREGADO GRAÚDO  

Será utilizado seixo rolado, de diâmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente limpo e sem a 

presença de partículas tipo argila ou substâncias orgânicas. Para o concreto ciclópico, deverá ser utilizado 

30% de pedra de mão (arenito)  

 ÁGUA  

A água a ser utilizada deverá ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substâncias estranhas e outras 

impurezas que possam alterar a qualidade do concreto. 

 ADITIVOS PARA CONCRETO  

Serão utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da vedacit, ou similar, na confecção do 

concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificações do fabricante.  



 

Serão proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que contenham 

cloreto de cálcio ou quaisquer outros halogênios.  

 PROCEDIMENTOS DE CONFECÇÃO DO CONCRETO  

 DOSAGEM  

A obtenção do concreto se realizará por meio de uma mistura envolvendo cimento Portland, 

agregados e água.  

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, deverá ser realizado o permanente controle dos 

materiais empregados visando garantir a resistência característica de projeto e um produto denso, pouco 

permeável e durável.  

Deverão ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma rápida 

deterioração da estrutura.  

A verificação quanto ao traço a ser adotado será realizada “em peso”.  

Se a dosagem se realizar em volume, serão empregados recipientes de reduzida deformação (caixotes 

de madeira ou metal).  

A quantidade de água deverá ser aferida de modo a não se permitir erro na medição do volume 

inferior a 3% daquele citado na dosagem.  

O concreto utilizado será de Fck ≥ 25MPa para toda a estrutura, com fator água/cimento 0.45, em 

função da agressividade a que estará sujeita a estrutura de acordo com a ABNT.  

 PREPARO  

O concreto poderá ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizará a obra.  

A mistura do concreto será realizada em betoneira, cujas características deverão ser previamente 

verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitirá a mistura manual, sendo que nesta 

se adicionará, no mínimo, 10% de cimento além da dosagem estabelecida para a mistura mecânica.  

A dosagem de água não deverá ser aumentada em qualquer circunstância, e um valor da relação 

água/cimento será estabelecido previamente.  

A seqüência de lançamento no tambor será: água de amassamento, parte do agregado graúdo, 

cimento, areia, água complementar e o restante do agregado graúdo.  

O tempo de mistura será contado a partir do instante em que todos os componentes da mistura já 

tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo mínimo será:  

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos  

b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto  

c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos  

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento será 

previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com partes endurecidas 

serão rejeitados.  



 

Se a mistura se realizar em central de concreto, os procedimentos acima mencionados deverão ser 

mantidos.  

A quantidade de concreto será dimensionada para uso imediato não se permitindo posterior 

utilização de sobras para outra mistura.  

 LANÇAMENTO  

O concreto será lançado mediante a autorização prévia da fiscalização, onde esta verificará possíveis 

erros quanto à armadura, madeiramento e existência de resíduos.  

A altura máxima para lançamento do concreto será de 02 (dois) metros, assim como a acumulação da 

mistura em um ponto não serão permitidos.  

Poderão ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxílio no lançamento do concreto.  

 ADENSAMENTO DO CONCRETO  

O concreto será adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a especificação 

deverá ser aprovada pelo Contratante.  

Serão utilizados vibradores de imersão com os diâmetros da agulha vibratória adequado às 

dimensões da peça, assim como ao espaçamento e à densidade da armadura.  

A consistência do concreto equivalerá às condições empregadas pelo adensamento de modo a 

proporcionar uma boa trabalhabilidade.  

 

 CONCRETAGEM  

Obedecerão às recomendações da ABNT.  

Não serão permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver proteções adequadas na 

preparação e lançamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta. 

 IMPERMEABILIZAÇÃO 

 Após o processo de concretagem e cura do concreto, deve-se realizar a impermeabilização das vigas 

do pavimento térreo que estão em contato com o solo, deverá utilizar emulsão asfáltica em duas demãos, a 

área a ser impermeabilizada compreende toda a área do topo das vigas e das duas laterais.  

3.4 PAREDES 

 As alvenarias internas e externas serão executadas com tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm 

(espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria 

de vedação com preparo mecânico com betoneira 400L. Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem 

cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme, conforme especificações do projeto de 

arquitetura e com observância das recomendações das práticas do Decreto 92.100/85. 

 As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as seguintes características 

(NBR 7171 e NBR 8545): 



 

- Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 

- Desvio de esquadro: ± 3mm; 

- Empenamento: ± 3mm; 

O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto Arquitetônico. 

 O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher de pedreiro, com 

argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo em betoneira, com espessura de aproximadamente 

0,5 cm. As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e abundantemente 

molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento.   

 Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de vasilhames. A 

operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de iniciar o chapisco. A 

superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento da base. Os materiais da 

mescla devem ser dosados a seco. Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a 

fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

 A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura com a água 

e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

 O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. A camada aplicada 

deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa 

que não aderir à superfície não pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassála. 

 A superfície em que será aplicada a massa única deve estar limpa, sem poeira e as impurezas visíveis 

deverão ser removidas. A massa única, a ser utilizado será no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) com 

preparo mecânico com betoneira 400L. A camada deste revestimento terá espessura de 25mm. 

  Com a argamassa acima especificada, serão revestidas as superfícies das alvenarias constantes no 

projeto. A massa única será regularizada e desempenada à régua e desempenadeira, e deverá apresentar 

aspecto uniforme, não sendo aceito qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. 

 Sob temperaturas elevadas, as áreas que receberam a massa única executados durante o dia de 

trabalho, terão suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.  

 Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do não será iniciada ou, caso já o tenha sido, 

será interrompida.  

 É importante ressaltar que a masseira destinada ao preparo deve encontrar-se limpa e bem vedada. A 

evasão de água acarretaria a perda de aglutinantes e hidrofugantes, com prejuízos para a resistência, a 

aparência e outras propriedades. 

 O lançamento na masseira será objeto de cuidados especiais, no sentido de evitar-se a precipitação 

do hidrofugante. Como esse componente apresenta dificuldade em misturar-se com a água, o amassamento 

será enérgico, de forma que haja homogeneização perfeita no produto final. 



 

 Na aplicação será evitado o aparecimento de fissuras que venham a permitir que as águas pluviais 

atinjam os emboços. 

 As Vergas e Contra-vergas serão confeccionadas em pré-moldados de concreto e aço, devendo 

ultrapassar o vão das aberturas em 25cm para cada lado, quando possível, ancorar nos pilares adjacentes. A 

altura dos elementos deverá ser suficiente para absorver o acumulo de tensões oriundas da abertura dos vãos, 

de modo a impedir que fissuras apareçam posteriormente, não podendo ser menor que 15cm. 

 3.5 PISOS E REVESTIMENTOS 

 CALÇADA 

 Será executada calçada em concreto moldado in loco com espessura de 7cm no perímetro frontal e 

posterior da edificação. As calçadas terão largura variável de acordo com o projeto. 

 O terreno deverá ser limpo, livre de entulhos, tocos e raízes. Após a concretagem, manter o piso 

úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada. 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 das calçadas deve possuir resistência mínima de 20 MPa no ensaio de 

compressão simples, aos 28 dias de idade. 

 PISO EM CONCRETO  

 Será executada piso em concreto moldado in loco com espessura de 10cm em todo a área interna da 

edificação. 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 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada. Será 

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

betoneira 400 L. 

 A armação será do tipo tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11kg/m²), diâmetro do 

fio=5,0mm, largura=2,45m, espaçamento da malha=10x10cm. O concreto deve ser lançado, sarrafeado e 

desempenado com desempenadeira de madeira. O concreto empregado na moldagem das calçadas deve 

possuir resistência mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade. 

 REVESTIMENTO CERAMICO 

 O Revestimento cerâmico em todos os ambientes deverá ser acetinado retificado 45x45cm, 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 permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu assentamento; 

 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. 

 FORRO PVC 

 Será executado em toda a unidade residencial Forro em Réguas de PVC 100mm, frisado branco 

neve, de boa qualidade, com estrutura de fixação em metalon inclusive meia cana, roda-teto e 

entarugamento. 

 

 3.6 ESQUADRIAS 

 ESQUADRIAS DE FERRO 

 Deverão ser executadas em solda mig (em seus rejuntes) com fundo de acabamento c/ tintas 

anticorrosão, requadro, batente metálico com 12cm. As Venezianas com folha de aluminio, Janela de Correr, 

Basculantes, todas em chapa Virgem nº;24. 

 Todos os quadros fixos ou móveis, além de bem esquadriados, levarão soldas nas emendas e deverão 

se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados, para que desapareçam as saliências e rebarbas de 

soldagem. 

 VIDROS  

 Os vidros serão do tipo liso, incolor, o seu assentamento deverá ser feito com massa, na cor da tinta 

da esquadria. As esquadrias deverão ser pintadas antes da colocação dos vidros. 

 PORTAS 

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

folha de 3,5cm, incluindo batente, fechadura e alisares. 

 O portão metálico de enrolar deverá ser fabricado em serralheria nas dimensões especificadas no 

projeto, devendo receber uma camada de pintura anticorrosiva tipo zarcão, e pintura com esmalte acetinado 

na cor definida pela fiscalização. 

 3.7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

 A execução das instalações elétricas obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes; 

de acordo com NB-3 da ABNT, e normas da concessionária local. 

 A entrada de serviço será aérea, através de padrão que será adquirido pelo beneficiário. 

O poste terá altura suficiente para permitir que o condutor mais baixo, apresente os seguintes 



 

afastamentos mínimos em relação ao solo: 

a) local de trânsito de veículos = 5,50m (contra rede) 

b) local de trânsito de pedestres = 3,50m (lado rede) 

 DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

 Deverão ser obedecidos os locais dos pontos marcados no projeto e qualquer modificação que por 

ventura seja necessária deverá ser previamente comunicada à fiscalização que julgará a sua conveniência. 

 Os fios fase e neutro serão embutidos até o alto do poste de onde, em lance aéreo, alcançarão 

a edificação, sendo ali fixados na terça, conforme projeto. Os condutores, nesse lance aéreo, serão 

sustentados em suas extremidades por isoladores do tipo "BRACKET" junto ao poste, e por isoladores do 

tipo pimentão de louça, junto a edificação. 

  Os isoladores de entrada na casa serão parafusados na estrutura da edificação. 

Dentro da edificação, os eletrodutos de PVC flexível deverão correr tanto quanto possível junto a estrutura 

metálica e fixados com material isolante. As descidas serão feitas através de eletrodutos de 

PVC flexível que será embutido na alvenaria descendo até as caixas, tubulados pela face externa ou 

junto aos batentes para serem escondidos pelas faixas. 

 CONDUTORES 

Serão fios de cobre com isolante plástico, para 750V Pirastic Anti-Flan, (Condupar, Brascooper, 

Corfil) atendendo as normas da ABNT. Não será permitida bitola inferior a 2,5 mm².  

 O fio terra será em cobre quando dentro da residência e o fio neutro não entrará no centro de 

distribuição. As cores da isolação dos condutores deverão obedecer a uma lógica, através de uma legenda, de 

tal forma que sua função fique distribuída pela cor, organizados em fase, neutro e retorno. 

 INTERRUPTORES, TOMADAS, QUADRO E DISJUNTORES 

 Os interruptores e tomadas de corrente do tipo universal, de primeira qualidade, e quadro de 

distribuição em PVC, ambos de embutir, com espelhos e serão colocados: 

a) 1,50 m do piso acabado: o quadro de distribuição na sua face superior; 

b) 1,10 m do piso acabado: os interruptores e as tomadas médias; 

c) 0,30 m do piso acabado: as tomadas baixas; 

OBS: Os disjuntores termomagnéticos monopolares, serão de 16ª e 20A para o circuito de iluminação e 

tomadas, 

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 TUBULAÇÃO 

 A tubulação interna deverá ser embutida na parede sempre na posição vertical ou horizontal 

se necessário. Todos os rasgos feitos na alvenaria para tubulação elétrica deverão ser preenchidos, 

depois de colocados os tubos, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em toda a sua extensão antes 

do revestimento das paredes. Onde for possível a tubulação deverá ser colocada pela face externa das 

paredes. 



 

 FIAÇÃO 

A fiação só poderá ser feita depois de colocados os eletrodutos e depois de estar o prédio revestido. A parte 

sob o telhado será aérea e fixada na estrutura por isoladores. Não serão permitidos de forma alguma, 

emendas no interior dos eletrodutos. Todas as emendas serão feitas de modo a garantir o contato perfeito e 

ótima isolação. 

 LIGAÇÃO DE APARELHOS 

Os interruptores deverão desligar unicamente os condutores fase, nunca o neutro. 

O pedido de ligação definitiva de energia deverá ser feito pelo beneficiário. 

 3.8 COBERTURA METALICA 

 A estrutura metálica utiliza de perfis metálicos em cantoneiras de abas iguais e/ou perfis U, com 

dimensões conforme detalhamento. O aço especificado para a estrutura é o aço ASTM-A36 de limite de 

escoamento mínimo de 250MPa. A chapa de telhas a ser utilizada será de aço galvanizado com espessura de 

0,5mm c/ peso de 4,8441kg/m². 

 A estrutura será composta por 5 tesouras para vão de 12 m, em treliça, sendo utilizados perfis U e/ou 

cantoneiras de abas iguais. As terças serão em perfis U enrijecidos. As telhas serão do tipo trapezoidais com 

espessura de 0,50mm, será aplicado uma demão de tinta ante ferruginosa com pintura eletrostática. A 

cumeeira terá mesma especificação da telha. 

 As ligações devem ser realizadas por solda elétrica utilizando eletrodo e7018, a solda deve ser 

homogênea e sem irregularidades, salvo onde parafusado. Não deve ser aceita soldas com pontos não 

preenchidos, a linha de solda deve percorrer sempre a totalidade da emenda, por ambos os lados. Serão 

aceitos apenas parafusos autobrocantes e autoatarraxantes que tiverem borracha em sua fixação. 

 Todas as peças metálicas devem sofrer acabamento de zarcão ou fundo similar em até duas demãos. 

Peças oxidadas não devem ser aceitas na obra. Após a instalação se recomendasse duas demãos de pintura 

seja ela epóxi ou esmalte, na cor definida pelo projeto arquitetônico. 

 3.9 PINTURA 

 Em todas as paredes internas e externas deverão ser aplicadas pintura látex acrilica (Futura, Renner, 

Merkovinil, hidracor), em 2 demãos, devidamente preparadas, com 1 demão de selador e 2 demãos de massa 

acrilica, pintadas com rolo e pincel, sempre seguindo a instrução de aplicação da marca. 

 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. 

 3.10 SERVIÇOS FINAIS 

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 construção do depósito de merenda escolar a fiscalização fará vistorias periódicas para 

avaliar a boa execução das estruturas. Deverão ser encaminhadas à fiscalização e ao projetista possíveis 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

PROJETO BÁSICO 
 

 

1  DO OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia civil para executar a obra: FORNECIMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO DEPOSITO DE MERENDA 

ESCOLAR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA 

COBERTURA METALICA; conforme Projeto Executivo, e as condições estabelecidas neste 

Projeto Básico. 

1.1 LOCAL: ÁREA LOCALIZADA ATRAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – AO LADO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) 

 

2. DO OBJETIVO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DO DEPOSITO DE MERENDA 

ESCOLAR, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA 

COBERTURA METÁLICA 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO 

 

Figura 1 – Localização 

do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps, 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Localização da Área a ser edificada: 

Fonte: Google Earth, 2019 



 

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 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, o objeto a ser licitado trata-se de fornecimento de mão 

de obra e equipamento para fim de construção do depósito de merenda 

escolar, e ainda, trata-se do fornecimento de material, mão de obra e 

equipamento para a execução da cobertura em estrutura metálica conforme 

planilha orçamentaria; os demais materiais necessários para execução do 

projeto serão fornecidos pela contratante. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA 

4.1 Garantir qualidade do estoque de alimentos utilizados para merenda escolar do 

município de Itupiranga, visto que a edificação atual não oferece condições 

satisfatórias para a correta armazenagem de gêneros alimentícios. 

5. DOS RESULTADOS ESPERADOS 

 

5.1 Melhoria do estoque e garantia da qualidade dos alimentos utilizados na 

merenda escolar do município de Itupiranga. 

 

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 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 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; 

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 
02 



 

ocorrência. 

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. 

11.4 Em caso de comprovação de desperdício de material efetuado pela 

CONTRATADA e fornecido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 

estará sujeito a multas no valor equivalente ao desperdício praticado. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 As solicitações de materiais para execução das etapas da obra deverão partir 

da contratada em prazo mínimo de 24 horas que antecedem a execução da referida 

etapa, com descrição de quantidades de insumos e resultado final esperado, 

incluindo ainda o tempo previsto para execução da referida etapa. 

As despesas com pagamento dos serviços ocorrerão por conta dos recursos 

disponíveis e constantes no orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

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 e o Plano de Trabalho referente a obra 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA 

EXECUÇÃO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, INCLUINDO 

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA 

COBERTURA METÁLICA 

 

 



 

 

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 para executar serviços de engenharia para realizar a obra de 

Reforma e Ampliação do antigo prédio da SUCAM. 

 

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; 

 

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 1/2021-006-PMI. 

 

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 

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 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 órdem 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 

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 

Atividade 0105.154510002.2.065 Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Ordenamento 

Territorial, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, 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 

instrumento convocatório que o precedeu,  seus anexos, e a proposta da contratada, 

constantes do processo licitatório nº 1/2021-006-PMI. 

 

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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