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TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019 

EDITAL Nº 02/2019 

 

Em conformidade com a determinação da Senhor 

LAURINDO JOAQUIM DA SILVA GARCEZ, Prefeito Municipal de Queluz, 

Estado de São Paulo, faz-se público que se encontra aberta à licitação na 

modalidade de TOMADA DE PREÇOS, regida pela Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores, para contratação do objeto especificado neste edital.  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, 

URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO 

MUNICÍPIO , CONFORME ANEXOS.   

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS – Nº. 02/2019 

REGIME DE EXECUÇÃO: de forma indireta, EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO. 

TIPO DE JULGAMENTO: Menor preço global. 

SETOR INTERESSADO: Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e 

Serviços Municipais. 

PREÇO MÁXIMO ESTABELECIDO: R$    255.091,14 (Duzentos e cinquenta e 

cinco mil, noventa e um reais e catorze centavos) 

  

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES - Setor de PROTOCOLO - Dia: 12 DE 

JUNHO DE 2019. 

Horário: até às 10h00mim  

Local: Setor de Protocolo  
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Endereço: Rua Prudente de Moraes, 100, Centro, Queluz/SP.  

ABERTURA DOS ENVELOPES Dia: 12 DE JUNHO DE 2019. 

Horário: 10h00min  

Local: Prefeitura Municipal de Queluz/SP, setor de licitações. 

Rua Prudente de Moraes, 100, Centro, Queluz/SP.  

 

1. DO OBJETO - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, 

URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO 

MUNICÍPIO , CONFORME ANEXOS.   

- As especificações do objeto constam no Memorial Descritivo e no cronograma, 

anexos deste Edital.  

- Os materiais e equipamentos a serem fornecidos serão os previstos no projeto 

executivo ou similar que atendam às especificações técnicas, condicionada sua 

aceitação à manifestação por escrito da Prefeitura Municipal de Queluz/SP.  

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

2.1 - Os recursos para a execução das obras objeto 

deste Edital correrão à conta dos recurso fonte 05 e  de recurso fonte 01, 

conforme abaixo: 

02.07.00- Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Municipais 
15.451.0014.1024- Reforma do Terminal Rodoviário 

4.90.51.00- Obras e Instalações 
05- Transferências e Convênios Federais Vinculados 

01-Tesouro 
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3. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP) 

3.1 - Para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) fica 

ressalvado o disposto nos art. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006.  

3.1.2 - Para a obtenção dos benefícios referentes à legislação acima citada, as 

licitantes deverão apresentar a Declaração conforme Anexo VI.  

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – O prazo de vigência do instrumento contratual será de 04 (quatro) meses, 

a contar da assinatura do contrato e expedição da Ordem de Execução de Obra.  

5. DA VISTORIA 

5.1. A empresa deverá realizar vistoria nos locais de execução do objeto e 

declarar que tomou conhecimento de todas as condições e peculiaridades das 

OBRAS, marcando junto ao Setor de Obras, através do email: 

obras@queluz.sp.gov.br até o dia 11 de junho de 2019. 

5.2. A declaração de vistoria deverá ser juntada com os demais documentos no 

envelope de Habilitação, conforme descrito no Item 9.1.1.4 do presente edital e 

conforme modelo Anexo III.  

6. DOS PREÇOS 

6.1 Quando da elaboração das composições de preços, o licitante deverá tomar 

como referência a data de apresentação dos documentos de habilitação e 

propostas.  

7. DA PARTICIPAÇÃO - CONDIÇÕES GERAIS 

7.1 Poderão participar da presente licitação, empresas do ramo de atividade 

compatível sediadas no Brasil.  

7.2. É vedada a participação na licitação de empresas:  

mailto:obras@queluz.sp.gov.br
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7.2.1 – É vedada a participação de empresas em consórcios. 

7.2.2 – Estejam cumprindo sanção de suspenção temporária de participação em 

licitação ou impedimento de contratar com a Administração imposta pelo 

Município de Queluz, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 

7.2.3 – Tenha sido declarada inidônea para licitar com a Administração Pública 

e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do art. 87, inciso IV, 

da Lei nº 8.666/93, ou estejam impedidas de licitar e transacionar em função de 

aplicação de eventuais penalidades.  

7.2.4 – Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela Licitação tenha 

participação direta ou indireta com o licitante. 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES COM DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 

8.1 O licitante apresentará os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA 

COMERCIAL, em envelopes individuais fechados, subscritos na forma a seguir:  

 8.1.1 - O Envelope n° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2019 

EMPRESA:  

CNPJ: 

 

8.1.2 - O Envelope nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2019 EDITAL N° 02/2019 

EMPRESA:  

CNPJ: 
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9 – ENVELOPE I - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1. - No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão 

apresentar:  

 9.1.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Apresentar CRC do município de Queluz/SP. Fica ORIGATÓRIA às empresas 

interessadas, cadastrar-se na Prefeitura Municipal de Queluz/SP deverão fazê-

lo até o 3º dia anterior à data de recebimento dos envelopes de proposta 

conforme §2º do Art. 22 da Lei Federal 8.666/93.  

Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e 

conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores. 

a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em 

vigor.  

a2) Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos 

documentos referidos no item 9.1.1., se a empresa já os houver apresentado no 

momento do credenciamento, ou seja: Contrato Social, ou documento 

equivalente, Declaração de Habilitação – conforme modelo Anexo VI, e 

Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte – conforme 

modelo Anexo VII.  

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  

9.1.1.1 - Declaração, datada e assinada pelo responsável, de conhecimento do 

Edital e de que não tem nenhuma dúvida ou questionamento sobre o mesmo 
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Edital, na qual fique claro que possui pleno conhecimento de todas as 

informações, bem como de que recebeu todos os documentos da Administração, 

o que possibilitou a elaboração de sua proposta, aceitando às condições do 

presente Edital, conforme modelo (ANEXO II).   

9.1.1.2 - Declaração, datada e assinada pelo responsável, que não possui 

impedimentos para contratar com a Administração Pública, conforme modelo 

(ANEXO I).   

9.1.1.3 - Declaração, datada e assinada pelo responsável, de cumprimento do 

disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo 

(ANEXO VIII).   

9.1.1.4 - Declaração de Vistoria do local objeto do serviço, datada e assinada 

pelo responsável da empresa, conforme modelo (ANEXO III).  

9.1.2.  - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Certidão de regularidade (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva 

com Efeito de Negativa) perante a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União), 

abrangendo inclusive as contribuições sociais.  

c) Certidão de regularidade (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva 

com Efeito de Negativa) com a Fazenda Municipal da jurisdição fiscal do 

estabelecimento licitante da pessoa jurídica;  

d) Certidão de regularidade o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativo de Débitos Trabalhistas 

perante a Justiça do Trabalho, a fim de provar a inexistência de débitos 

inadimplidos. 

OBS. Para empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro Cadastral, desde que os 

documentos exigidos estejam no prazo de validade e o objetivo social comporte 

o objeto licitado.  
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9.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05) 

expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica, com data de 

emissão não superior a 90 (noventa) dias.  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. Inclusive as empresas dispensadas de sua apresentação para 

outros órgãos da Administração, seja qual for a sua esfera de atuação. 

9.1.4 QUALIFICAÇÕES TÉCNICA (Art. 30 da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores)  

9.1.4.1– Comprovação, em nome da empresa, de aptidão para atender o objeto 

da presente licitação, o que dar-se-á por meio de atestado (s) fornecido (s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificado (s) 

acervado (s) pela entidade profissional competente, que comprove (m) que já 

realizou anteriormente a execução de obras com características e quantidades 

compatíveis ao objeto licitado de no mínimo 50% dos serviços de maior 

relevância. 

9.1.4.2 - A comprovação de aptidão de que trata o item 9.1.4 deverá também ser 

feita mediante:  

9.1.4.3 - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida ou vistada pelo 

CREA/CAU, comprovando o atual quadro de responsáveis técnicos da licitante.   

9.1.4.4 - Relação da equipe técnica diretamente envolvida com a execução dos 

serviços propostos, indicando, inclusive, os responsáveis técnicos, dentre os 

arrolados na certidão de que trata o subitem anterior.   

9.1.4.5 - A comprovação pela licitante de possuir no seu quadro permanente, na 

data da entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) 

de responsabilidade técnica expedido(s) pela(s) entidade(s) profissional(is) 
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competente(s) ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas de direito público ou 

privado que demonstre a execução de serviço de características equivalentes ou 

semelhantes ao objeto da presente licitação.  

9.1.4.6 - A Comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato 

social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de 

trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha 

os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos 

termos da sumula 25 do TCE. 

9.1.4.7 - Registro ou Inscrição no CREA/CAU da empresa e do responsável 

técnico pela execução dos serviços objeto do presente certame licitatório; 

9.1.4.8 - Declaração do licitante de que recebeu todos os documentos 

necessários ao esclarecimento de sua participação no certame e de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação conforme modelo Anexo II. 

9.1.4.9 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por 

seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho conforme modelo Anexo VIII.  

9.1.4.10 - Os documentos de habilitação e propostas somente poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião de notas ou por membro da COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES, ou publicação em órgão de imprensa oficial.  

9.1.4.11 - Serão aceitas somente cópias legíveis.  

9.1.4.12 - Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 

9.1.4.13 - A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES reserva-se o direito 

de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 

necessário. 
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9.1.4.14 - As validades para os documentos apresentados serão aquelas 

constantes de cada documento, ou estabelecidas em lei, rubricados e 

numerados sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu 

número exato.  

9.1.4.15 - Todas as certidões exigidas poderão ser apresentadas Certidão 

Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.  

10. ENVELOPE II - DA PROPOSTA COMERCIAL 

10.1 - O Envelope II - PROPOSTA COMERCIAL conterá a seguinte 

documentação: 

10.1.1 - A indicação do Preço global da proposta;  

10.1.2 - Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias, contados da data de apresentação dos documentos de 

habilitação e propostas. 

10.1.3 - Planilha de Orçamentária, preenchendo os campos destinados aos 

preços unitários propostos para todos os itens de serviços e calculando os 

respectivos preços parciais e totais, conforme ANEXO IX – Modelo de Proposta; 

10.1.4 - Cronograma Financeiro compatível com o Cronograma Físico, conforme 

ANEXO XI – Modelo de Cronograma Físico-Financeiro.  

10.1.5 – A Proposta deve estar datada e assinada por representante legal.  

10.1.6 – Concordância quanto à forma de pagamento, que será conforme o 

cumprimento do Cronograma Físico- Financeiro das obras e adimplemento da 

obrigação da contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta 

administração e conforme disponibilização dos Recursos Financeiros pela Caixa 

Econômica Federal, ficando a total responsabilidade das licitantes em participar 

deste certame.  
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10.1.7- A liberação de recursos deverá ocorrer conforme previsto no item 5.4.1 

do Contrato de Repasse – Transferência Voluntária nº 

856822/2017/MCIDADES/CAIXA, Processo nº 2578.1039570-96/2017. 

10.2 - Na elaboração da proposta de preço, o licitante deverá observar as 

seguintes condições: 

10.2.1 - Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de 

Orçamento deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: 

materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos/taxas, 

despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.  

10.2.2 - As propostas das empresas deverão ser apresentadas, 

obrigatoriamente, em moeda corrente brasileira.  

10.3 - As propostas de preço deverão ser apresentadas no idioma português, em 

papel timbrado da empresa licitante, assinadas e datadas pelo representante 

legal da empresa.  

11. DO PROCEDIMENTO 

11.1 - No local, hora e data estabelecidos, será efetuada a abertura dos 

envelopes de Documentos de Habilitação (Envelope n° 01) e entrega, à 

Comissão de Licitação, dos invólucros contendo as Propostas Comercial 

(Envelope n° 02), os quais serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 

representantes dos licitantes presentes.  

11.2 - Abertos os Envelopes n° 01, todos os documentos serão rubricados pelos 

membros da Comissão e representantes dos licitantes presentes e conferidos de 

acordo com as exigências deste Edital. 

11.3 - A Comissão de Licitação dará conhecimento do resultado da Habilitação 

em sessão pública, previamente marcada, ou através de publicação na Imprensa 

Oficial e no site do Órgão, e, uma vez transcorridos o prazo legal para 
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recebimento e julgamento de recursos, marcará a data, à hora e o local da 

abertura dos envelopes das propostas dos licitantes habilitados. 

11.4 - A Comissão de Licitação não devolverá os envelopes de propostas aos 

licitantes inabilitados, mesmo se não houver recursos ou, se houver, após sua 

denegação. 

11.5 - Na data, hora e local comunicados aos interessados, o Presidente da 

Comissão de Licitação procederá à abertura dos Envelopes n° 02 e todas as 

folhas serão rubricadas pelos membros da Comissão e colocadas à disposição 

dos licitantes presentes para o mesmo procedimento. 

11.6 - O resultado do julgamento das propostas será comunicado em sessão 

pública, previamente marcada, ou através de publicação na Imprensa Oficial. 

11.7 - De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata, que levará a 

assinatura dos membros da Comissão e dos representantes dos licitantes 

presentes.  

12 - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

12.1 - Serão habilitados os licitantes que cumprirem todas as exigências 

estabelecidas no item 9 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deste Edital.  

12.2 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de 

Licitação.  

12.3 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer 

processo de cópia, autenticada por cartório competente, autenticada por servidor 

da administração, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original 

para que seja autenticada pelo Presidente da Comissão ou por um dos membros 

da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação. 
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12.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às 

certidões.  

12.5 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, 

esta Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  

12.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

12.7 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará 

a inabilitação do licitante. 

12.8 - O Presidente da Comissão ou os Membros a Equipe de apoio diligenciará 

efetuando consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na Internet para 

verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico, sempre 

que necessário. 

12.9 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos 

efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública 

de processamento da Tomada de Preços, até a decisão sobre a habilitação, 

sendo vedada a apresentação de documentos novos. 

12.10 - A verificação será certificada pelo Presidente da Comissão, anexando 

aos autos, documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada.  

12.11 - Esta Prefeitura Municipal não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da 

verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.   
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13 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1 - A Comissão de Licitação rejeitará as propostas que: 

13.1.1 - apresentem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; e 

aquelas que ultrapassarem o valor máximo estipulado para execução da Obra;  

13.1.2 - Apresentem cotação de preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis; 

13.1.3 - Estejam elaboradas em desacordo com as exigências deste Edital, bem 

como as que contenham cotação para serviços não previstos ou em desacordo 

com o Projeto. 

13.2 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste 

Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 

13.3 - A Comissão de Licitação e o setor técnico da Prefeitura fará a conferência 

da Planilha de Orçamento e, verificando erro de cálculo ou de anotações no 

preenchimento, efetuará as devidas correções.  

13.4 - Para fins de julgamento, o valor da proposta passará a ser aquele 

encontrado após as correções, quer seja este para mais ou para menos. 

13.5 - Para todos os efeitos, será considerado como correto o preço global 

indicado pelo proponente na Planilha de Orçamento.  

13.6 - Atendidas as condições fixadas neste Edital, será considerado vencedor 

o licitante cuja proposta resultar no menor preço global para execução da Obra. 

13.7 - Verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de menor 

preço global, a escolha do licitante vencedor será feita através de sorteio em ato 

público, ao qual todos os proponentes classificados serão convocados. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO 
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14.1 - A adjudicação do objeto deste Edital ao vencedor da licitação se dará após 

a aprovação do processo licitatório pela Secretaria de Planejamento, Obras e 

Serviços Municipais. 

14.2 - O licitante vencedor será convocado a assinar o contrato, e prestar a 

garantia (item 15.3), no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da convocação, que poderá ser feito por email ou por 

correspondência registrada. 

14.3 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o 

contrato, dentro do prazo estabelecido no subitem “14.2” acima, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades da legislação 

vigente.  

14.4 - Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidos, será convidado para assinatura do contrato o licitante classificado 

em 2° lugar e assim sucessivamente, observadas as mesmas condições 

propostas pelo 1° classificado, inclusive quanto aos preços.  

15 - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

15.1 - O proponente que for convocado para assinar o contrato apresentará 

cronograma físico-financeiro, em etapas definidas com início e final do mês, à 

exceção da primeira e última etapa, que dependerão, respectivamente, da data 

de celebração do contrato e do término do prazo contratual, ajustado com a 

Prefeitura Municipal antes da assinatura do contrato.  

15.2 - Para a celebração do contrato e durante a execução da obra, sempre que 

solicitado, o licitante a que for adjudicado o objeto desta licitação deverá 

apresentar Prova de Regularidade com os Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União – expedida pela Secretaria da Receita Federal, e FGTS fornecido pela 

CAIXA Econômica Federal; 

15.3 - Da Garantia de Execução do Contrato  
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15.3.1 - Nos termos do Art. 56 “caput” da Lei Federal Nº. 8.666/93 e demais 

alterações posteriores, será exigida prestação de garantia de 1% (um por cento) 

do valor do contrato nos termos do §2º do artigo 56. Caberá a Contratada optar 

por uma das modalidades de garantia previstas no §1º do artigo 56 da Lei 

8.666/93, que deverá ser apresentada no ato da assinatura do contrato.  

15.3.2- A obra terão que ser cadastradas no CNO, de acordo com  Instrução 

Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018. 

16 - DO CONTRATO 

16.1 - Disposições Gerais:  

16.1.1 - A empresa licitante que vier a ser contratada deverá apresentar, no 

prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, ou junto com a primeira 

fatura, a seguinte documentação:  

16.1.1.1 - Prova do registro do contrato junto ao CREA do Estado de São Paulo, 

bem como cópia da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);  

16.2 - A execução das obras contratadas deverá obedecer às normas e 

especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as 

constantes deste Edital.  

17 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1 - São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua 

responsabilidade: 

17.2 - Obedecer às normas e especificações bem como, na forma da Lei, 

respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT; 

17.3 - Comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização, em horário 

por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências, 
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sujeitando-se a CONTRATADA, no caso de não atendimento desta exigência, à 

multa estipulada no presente edital;   

17.4 - Respeitar todas as leis e as normas de execução de obras em vias e 

logradouros públicos do Município onde serão realizadas as obras, sujeitando-

se a CONTRATADA, no caso de não atendimento dessas normas, à multa 

estipulada na Cláusula Sexta. 

17.5 - Manter no local das obras o "LIVRO DE ORDEM", que deverá ficar à 

disposição da Fiscalização para anotação de todas as ocorrências dos serviços; 

17.6 - Geram presunção de pleno e cabal conhecimento, por parte da 

CONTRATADA, de todos os termos de qualquer registro que venha a ser feito 

na "Caderneta de Ocorrências"; 

17.7 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo 

estipulado pela Fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções 

constatadas pela Fiscalização nas obras de instalação ou nos materiais e 

equipamentos empregados. 

17.8 - Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução 

do Contrato; 

17.9 - Comunicar à Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da Ordem 

de Início dos Serviços, o preposto que, uma vez aceito pelo CONTRATANTE, a 

representará na execução do Contrato;  

17.10 - O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência do 

CONTRATANTE; 

17.11 - Executar eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à 

natureza das obras de instalação contratadas, quando previamente aprovados 

pelo CONTRATANTE; 
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17.12 - Responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos equipamentos e 

materiais até o recebimento provisório das obras.   

17.13 - Inscrever a obra no CNO, de acordo com a Instrução Normativa RFB 

1.845 de 22 de novembro de 2018, até 15 (quinze) no máximo, após o 

recebimento da Ordem de Início de Serviço. 

17.14 - Colocação da placa de identificação da obra, conforme previsto na 

descrição dos serviços, código do serviço:  1.2 – Serviços Iniciais , item 1.2.1 da 

Planilha Orçamentária e Memória de Cálculo, até 30 (trinta) dias no máximo, 

após o recebimento da Ordem de Início de Serviço. 

18 – ATRASO POR FORÇA MAIOR 

18.1 - Entende-se por motivo de Força Maior: greve, "lock-out" ou outras 

perturbações industriais, atos de inimigo público, guerras, bloqueios, 

insurreições, levantes, epidemias, avalanches, terremotos, tempestades, raios, 

enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos 

semelhantes aos acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao 

controle razoável de qualquer parte interessada que, mesmo agindo 

diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência.  

18.2 - O termo "Força Maior" também deve incluir qualquer atraso causado por 

legislação ou regulamentação, por ação ou omissão do CONTRATANTE que 

venha ocasionar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável 

para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de Força Maior.  

18.3 - O termo "Força Maior" não inclui greves na própria firma CONTRATADA.  

18.4 - Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou 

parcialmente, por motivos de Força Maior, de cumprir os deveres e 

responsabilidades relativos ao seu trabalho, deverá comunicar imediatamente a 

existência desses motivos de Força Maior ao CONTRATANTE. Enquanto 

perdurarem os motivos de Força Maior, cessarão seus deveres e 

responsabilidades relativos à execução das obras.  
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18.5 - O termo especificado pelo Contrato para execução das obras poderá ser 

estendido pelo período que seja necessário para compensar o tempo de 

interrupção causado pelo motivo de Força Maior.  

18.6 - Qualquer dúvida com respeito a esta extensão de prazo será devidamente 

acertada por concordância mútua, entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, 

visando encontrar a melhor solução para ambas as partes. 

18.7 - O comunicado sobre Força Maior será julgado ao recebimento deste, 

referente à aceitação do fato como Força Maior ou não, mas o CONTRATANTE 

poderá contestar em fase ulterior a veracidade da ocorrência real.  

19 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

19.1 - O prazo para execução do objeto deste Edital é de 04 (quatro) meses, 

contados a partir do dia seguinte ao de emissão da Ordem de Serviço.  

19.2 – As notas fiscais só poderão ser emitidas após a apresentação e 

aprovação das medições, pelo Secretário Municipal de Planejamento, Obras e 

Serviços Municipais, e os pagamentos ocorrerão após a liberação dos recursos 

pelo Ministério das Cidades, através da Caixa Economica Federal,  ficando sua 

liberação condicionada à total observância do contrato.  

19.3- Não serão aceitas notas contendo serviço e material, no mesmo 

documento. Devendo ser emitidas separadas, para efeitos de dedução, 

conforme Lei Municipal nº 666/14, disponível para consulta no site: 

www.queluz.sp.gov.br. 

19.4 - A contratada será paga em moeda corrente brasileira, através de TED em 

conta informada ao Setor responsável. 

19.5 - Deverão constar das faturas, obrigatoriamente, o número desta licitação e 

do contrato.  

20 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA 
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20.1 - Todas as obras executadas pela contratada serão fiscalizadas pela 

Secretaria Municipal de Obras, na pessoa de seu Secretário (a) Municipal de 

Obras, obrigando-se a contratada a assegurar livre acesso aos locais de serviço 

e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer integralmente sua função. 

20.2 - O recebimento provisório será promovido pelo CONTRATANTE, através 

de uma Comissão de 03 (três) membros devidamente habilitados, a qual 

verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo 

parecer conclusivo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

comunicação, por escrito, da CONTRATADA, informando a conclusão da obra. 

20.3 - O recebimento definitivo será feito após o decurso do prazo de 90 

(noventa) dias, contados da emissão da aceitação provisória, pela mesma 

Comissão ou por outra especialmente designada para este fim. Durante esse 

período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito 

funcionamento das instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva 

ou de funcionamento deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, 

estando está sujeita, ainda, às sanções indicadas no subitem 21.4 do Edital.  

21 - DAS SANÇÕES 

21.1 - O atraso injustificado na execução do objeto sujeitará a contratada à multa 

de mora prevista no item 21.4 e demais penalidades.   

21.2 - A multa a que alude o subitem anterior não impede que a Prefeitura 

Municipal de Queluz/SP (Órgão Promotor) rescinda unilateralmente o contrato e 

aplique as outras sanções previstas neste Edital.  

21.3 A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou da 

Garantia de Execução do Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente.  

21.4 - Pelo descumprimento total ou parcial da obrigação assumida, sujeita-se a 

Contratada às seguintes penalidades previstas nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 

8.666/93 e suas alterações, a critério da Administração:  
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I - Advertência;  

II - Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não 

excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do 

contrato, cumulável com as demais sanções;  

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até‚ que 

seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

21.5 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, que será descontada 

pela Prefeitura Municipal de Queluz/SP (Órgão Promotor) dos pagamentos 

eventualmente devidos, ou cobrada judicialmente.  

21.6 - As sanções previstas nos incisos I e III do subitem 21.4, acima, poderão 

ser aplicadas juntamente com a do inciso II, do mesmo subitem, facultada a 

defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.  

22 - DA RESCISÃO 

22.1 O não cumprimento total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além 

da aplicação das sanções previstas neste Edital e no contrato, na forma do art. 

78 da Lei 8.666/93.  

22.2 - Conforme o artigo 79 da Lei 8.666/93, o instrumento contratual poderá ser 

rescindido: 

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do Art. 78, da Lei Federal de Licitações;  
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b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração;  

c) Judicial, nos termos da legislação.  

22.2.1 - A rescisão Administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

22.2.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

23 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

23.1 - Dos atos da Comissão de Licitação, decorrentes do disposto neste Edital, 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do 

referido ato.  

23.2 - A intimação dos atos alusivos ao julgamento da habilitação e das 

propostas será feita em sessão pública, previamente marcada, ou através de 

publicação na Imprensa Oficial. 

23.3 - O recurso sobre habilitação ou inabilitação e julgamento das propostas 

terá efeito suspensivo e dele tomarão conhecimento os demais licitantes que, 

querendo, poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

24 - ANEXOS DO EDITAL 

24.1. Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes anexos:  

I – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo 

II – Declaração de Recebimento de Documentos 

III – Declaração de Vistoria  

IV – Minuta de Contrato 

V – Termo de Ciência e Notificação 
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VI – Modelo de Declaração de Habilitação e Inexistência de Fatos Impeditivos  

VII – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

VIII – Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do 

Trabalho  

IX – Modelo de Proposta 

X – Modelo de Procuração para Credenciamento  

XI – Cronograma Físico-Financeiro 

XII – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária  

XIII- Planilha Financeira 

XIV- Ordem de Execução de Serviços 

25 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1 - Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de 

Propostas Comerciais apresentados após o prazo, bem como aqueles entregues 

a tempo em local diferente do determinado no preâmbulo deste Edital e que não 

tenham sido devidamente protocolados.  

25.2 - A entrega dos envelopes de Documentos de Habilitação e de Propostas de 

Preço implica a total sujeição do licitante aos termos deste Edital e seus anexos.  

25.3 - O representante do licitante presente ao ato de abertura dos invólucros será 

considerado como tendo amplos poderes para tomar quaisquer decisões sobre 

a licitação, inclusive quanto à interposição de recursos.  

25.4 - A Comissão de Licitação poderá, se considerar necessário, solicitar aos 

licitantes, em todas as fases da licitação, quaisquer esclarecimentos, 

informações ou dados adicionais, sendo que tais esclarecimentos não poderão 

implicar modificação da proposta.  
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25.5 - No caso de eventual divergência entre este Edital e seus anexos, 

prevalecerão as disposições do Edital.  

25.6 - Salvo expressa indicação em contrário, todos os prazos indicados neste 

Edital são contados em dias corridos.  

25.7 - Caso as datas previstas para a realização de eventos sejam declaradas 

feriado ou ponto facultativo, e não havendo retificação de convocação, aqueles 

eventos deverão ser realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local 

e hora anteriormente estabelecida, independentemente de qualquer 

comunicação aos interessados.  

25.8 - A Prefeitura Municipal de Queluz/SP (Órgão Promotor da licitação) poderá, 

se necessário, fazer adendos aos documentos da licitação, mediante publicação 

na Imprensa Oficial e Particular, respeitado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias 

entre a data de publicação e a de apresentação dos documentos de habilitação 

e propostas.  

25.9 - A Prefeitura Municipal de Queluz/SP (Órgão Promotor da licitação) poderá, 

até a formalização definitiva do contrato, desistir da contratação, bem assim 

revogar a licitação, no todo ou em parte, por interesse público, ou anulá-la, sem 

que disso resulte, para qualquer licitante, direito ou pedido de ressarcimento ou 

indenização.  

25.10 - Todos os licitantes devem se submeter à legislação brasileira, tanto no 

que se refere à licitação, quanto às normas que regularão o contrato que vier a 

ser firmado.  

25.11 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta 

licitação, fica eleito o foro da Comarca de Queluz/SP, Estado São Paulo. 

 25.12 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de 

Licitação.  
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Queluz 21 de Maio de 2019. 

   

LAURINDO JOAQUIM DA SILVA GARCEZ 

Prefeito Municipal 
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ANEXO – I 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 81/2019  

TOMADA DE PREÇOS n° 02/2019  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , 

CONFORME ANEXOS.   

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 À Prefeitura Municipal de Queluz/SP:   

 Em atendimento à determinação do Edital, declaramos, sob as penalidades 

cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa 

para apresentar proposta na licitação em referência, bem como não possui 

impedimentos para contratar com a Administração Pública.  

 Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos 

de direito.  

 Local e data  

Nome da Empresa e assinatura do representante legal  

Carteira de Identidade (n° e órgão expedidor) 
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ANEXO II 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 81/2019  

TOMADA DE PREÇOS n° 02/2019  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , 

CONFORME ANEXOS.   

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTO E CONHECIMENTO 

DO EDITAL 

 

À Prefeitura Municipal de Queluz/SP 

O signatário da presente, em nome da empresa _______________________, 

declara expressamente que recebeu toda a documentação relativa a Tomada de 

Preços n° 02/2019, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, bem 

como tomamos conhecimento de todas as condições previstas no Edital do 

presente Certame e que não temos nenhuma dúvida ou questionamento sobre 

o Edital, onde possuímos pleno conhecimento de todas informações, bem como 

recebemos todos os documentos da Administração, o que nos possibilitou a 

elaboração de nossa proposta, no qual aceitamos todas as condições do 

presente Edital.  
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Local e data Nome da Empresa e assinatura do representante legal Carteira de 

Identidade (N° e órgão expedidor) 

 

ANEXO III 

   

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 81/2019  

TOMADA DE PREÇOS n° 02/2019  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , 

CONFORME ANEXOS.   

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

À Prefeitura Municipal de Queluz/SP   

 A _____________________ (nome da empresa), CNPJ 

___________________ declara, para fins de participação na Tomada de Preços 

02/2019, que o Sr. (a)  

____________________________________________________________, 

portador (a) do RG n°___________________________________________, 

representante legal da empresa, vistoriou os locais objeto da presente licitação, 

tomando conhecimento de todas as informações, condições e dos locais para o 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação.  

 

Local e data 
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assinatura do responsável 

 

 

 

ANEXO IV 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 81/2019  

TOMADA DE PREÇOS n° 02/2019  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , 

CONFORME ANEXOS.   

MINUTA DE CONTRATO 

Pelo presente instrumento particular de contrato de 

prestação de serviço por prazo determinado, de um lado, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUELUZ, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 46.670.931/0001-06, com sede na Rua 

Prudente de Moraes, nº. 100, na cidade de Queluz, devidamente representado 

por seu Prefeito Municipal, LAURINDO JOAQUIM DA SILVA GARCEZ, 

denominada simplesmente “CONTRATANTE”, e a empresa 

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º________________, com 

sede na _______________________, n.º ________, _______ . ___, 

representada na forma de seu contrato social pelo Sr(a.) _________________, 

RG nº __________ e CPF n° _________, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, na presença das testemunhas, resolvem firmar, nesta data, que 

se regerá pela Lei Federal das Licitações nº 8.666/93 e demais alterações 

posteriores, e pelas seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam 

e outorgam: O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante 
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vencedor, farão parte integrante do contrato ou instrumento equivalente, 

independente de transcrição, conforme o disposto no inciso XI, do art. 55, da Lei 

8666/93 e alterações posteriores.  

 CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, 

URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO 

MUNICÍPIO , CONFORME ANEXOS.   

As especificações do objeto constam no Memorial Descritivo, no cronograma, e 

nos Projetos, anexos ao Edital. 

1.1 Os materiais e equipamentos a serem fornecidos serão os previstos no 

projeto executivo ou similar que atendam às especificações técnicas, 

condicionada sua aceitação à manifestação por escrito da Prefeitura Municipal 

de Queluz.  

1.2 – Regime de Execução: de Forma Indireta, Empreitada por Preço Unitário.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

2.1 O presente contrato vigerá por  04 (quatro) meses contados a partir da 

assinatura.  

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO 

3.1 O valor do presente Contrato é de R$ _______ (__________).  

3.1.1 O valor estabelecido nesta Cláusula poderá sofrer alterações, em virtude 

de acréscimo ou supressão de serviços, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial do Contrato, conforme parágrafo 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, 

de 21.06.93. 

3.1.2 – As notas fiscais só poderão ser emitidas após a apresentação e 

aprovação das medições, pelo Secretário Municipal de Planejamento, Obras e 
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Serviços Municipais, e os pagamentos ocorrerão após a liberação dos recursos 

pel Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal,  conforme 

ANEXO X - cronograma físico-financeiro da obra, ficando sua liberação 

condicionada à total observância do contrato. 

3.1.3- Não serão aceitas notas contendo serviço e material, no mesmo 

documento. Devendo ser emitidas separadas, para efeitos de dedução, 

conforme Lei Municipal nº 666/14, disponível para consulta no site: 

www.queluz.sp.gov.br. 

3.1.4 - A contratada será paga em moeda corrente brasileira, através de TED. 

3.1.5 - Deverão constar das faturas, obrigatoriamente, o número desta licitação 

e do contrato.  

CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

4.1 Os recursos para a execução das obras objeto deste Edital correrão à conta 

dos recursos provenientes do Tesouro e Convênio Estadual, nas seguintes 

dotações orçamentárias:  

02.07.00- Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Municipais 
15.451.0014.1024- Reforma do Terminal Rodoviário 

4.90.51.00- Obras e Instalações 
05- Transferências e Convênios Federais Vinculados 

01-Tesouro 

 
 CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1 Os Serviços ora contratados serão executados no prazo de 04 (quatro) 

meses, contados a partir do dia seguinte ao de emissão da Ordem de Serviço. 

5.2 Os prazos parciais são mostrados no Cronograma Físico-Financeiro anexo 

ao Contrato.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES 
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6.1 Pelo descumprimento total ou parcial da obrigação assumida, sujeita-se a 

Contratada às seguintes penalidades previstas nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 

8.666/93 e suas alterações, a critério da Administração:  

a) advertência;  

b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não 

excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do 

contrato, cumulável com as demais sanções;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até‚ que 

seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

6.2. O fornecimento de produtos e a prestação de serviços necessários à 

execução da obra que não estejam rigorosamente de acordo com as 

especificações contidas neste edital, no projeto apresentado e na proposta, 

caracterizam a inexecução da obrigação assumida, sujeitando o infrator, caso 

não corrija a irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias úteis, às penalidades 

arroladas no instrumento convocatório.  

6.3. O atraso injustificado no cumprimento dos prazos de execução poderá 

implicar, à critério da administração pública, na rescisão unilateral do contrato, 

sujeitando o contratado à multa prevista no art. 86 da Lei 8.666/93, 

correspondente a 1% (um por cento), por dia de atraso, até o limite de 30% (trinta 

por cento) sobre o valor da obrigação em atraso, sem prejuízo das sanções 

previstas nas letras “a”, “c” e “d” da cláusula sexta do contrato.  

6.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados e 

fundamentados por escrito, em no máximo 2 (dois) dias úteis da sua verificação, 

ficando sua aceitação a critério da Prefeitura.  
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6.5. As multas previstas no Edital poderão ser aplicadas cumulativamente às 

penalidades de suspensão e declaração de inidoneidade.  

6.6. Sempre que não houver prejuízos concretos para a Prefeitura, as 

penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de 

menor sanção, a critério exclusivo da Administração.  

6.7. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força 

maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, a licitante ficará 

isenta das penalidades mencionadas.  

6.8. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura 

Municipal de Queluz/SP e, no que couber, às demais penalidades referidas no 

Capítulo IV da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações 

posteriores.  

6.9. Nos termos do disposto no § 2º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, 

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que descumprirem o disposto 

nos art. 42 e 43 da referida lei poderão sofrer as sanções previstas no art. 81 da 

Lei Federal de Licitações.  

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua 

responsabilidade: 

7.1.1 Obedecer às normas e especificações bem como, na forma da Lei, 

respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT; 

7.1.2 Comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização, em horário 

por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências, 

sujeitando-se a CONTRATADA, no caso de não atendimento desta exigência, à 

multa estipulada na Cláusula Sexta.  
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7.1.3 Respeitar todas as leis e as normas de execução de obras em vias e 

logradouros públicos do Município onde serão realizadas as obras, sujeitando-

se a CONTRATADA, no caso de não atendimento dessas normas, à multa 

estipulada na Cláusula Sexta.  

7.1.4 Manter um "LIVRO DE ORDEM", que deverá ficar à disposição da 

Fiscalização para anotação de todas as ocorrências da obra;  

7.1.4.1 Geram presunção de pleno e cabal conhecimento, por parte da 

CONTRATADA, de todos os termos de qualquer registro que venha a ser feito 

na "Caderneta de Ocorrências";  

7.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo 

estipulado pela Fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções 

constatados pela Fiscalização nas obras ou nos materiais e equipamentos 

empregados.  

7.1.6 Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução 

do Contrato;  

7.1.7 Comunicar à Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da Ordem 

de Início dos Serviços, o preposto que, uma vez aceito pelo CONTRATANTE, a 

representará na execução do Contrato;  

7.1.7.1 O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência do 

CONTRATANTE; 

7.1.8 Executar eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à 

natureza das obras contratadas, quando previamente aprovados pelo 

CONTRATANTE;  

7.1.9 Responsabilizar-se pela guarda e manutenção dos equipamentos e 

materiais até o recebimento provisório das obras.  
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7.1.10 Manter durante a execução do contrato todas as condições de 

qualificação e habilitação exigidas na licitação.  

CLÁUSULA OITAVA - FORÇA MAIOR 

8.1 Entende-se por motivo de Força Maior: greve, "lock-out" ou outras 

perturbações industriais, atos de inimigo público, guerras, bloqueios, 

insurreições, levantes, epidemias, avalanches, terremotos, tempestades, raios, 

enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos 

semelhantes aos acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao 

controle razoável de qualquer parte interessada que, mesmo agindo 

diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência.  

8.2 O termo "Força Maior" também deve incluir qualquer atraso causado por 

legislação ou regulamentação, por ação ou omissão do CONTRATANTE que 

venha ocasionar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável 

para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de Força Maior.  

8.3 O termo "Força Maior" não inclui greves na própria firma CONTRATADA.  

8.4 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou 

parcialmente, por motivos de Força Maior, de cumprir os deveres e 

responsabilidades relativos ao seu trabalho, deverá comunicar imediatamente a 

existência desses motivos de Força Maior ao CONTRATANTE. Enquanto 

perdurarem os motivos de Força Maior, cessarão seus deveres e 

responsabilidades relativos à execução das obras.  

8.5 O termo especificado pelo Contrato para execução dos serviços poderá ser 

estendido pelo período que seja necessário para compensar o tempo de 

interrupção causado pelo motivo de Força Maior.  

8.5.1 Qualquer dúvida com respeito a esta extensão de prazo será devidamente 

acertada por concordância mútua, entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, 

visando encontrar a melhor solução para ambas as partes. 



 
 

35 
 
 

 

8.6 O comunicado sobre Força Maior será julgado ao recebimento deste, 

referente à aceitação do fato como Força Maior ou não, mas o CONTRATANTE 

poderá contestar em fase ulterior a veracidade da ocorrência real.  

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1 O não cumprimento total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, 

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além 

da aplicação das sanções previstas neste Edital e no contrato, na forma do art. 

78 da Lei 8.666/93.  

9.2 - Conforme o artigo 79 da Lei 8.666/93, o instrumento contratual poderá ser 

rescindido:  

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do Art. 78, da Lei Federal de Licitações;  

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração;  

c) Judicial, nos termos da legislação.  

9.2.1 - A rescisão Administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.  

9.2.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.   

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR DO CONTRATO 

10.1. - Fica designado o servidor _________ do Setor __________ para 

acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do contrato, para os fins do 

disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, responsabilizando-se pelo recebimento e 

conferencia dos materiais.   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 



 
 

36 
 
 

 

11.1 O recebimento provisório será promovido pelo CONTRATANTE, através de 

uma Comissão de 03 (três) membros devidamente habilitados, a qual verificará 

e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer 

conclusivo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por 

escrito, da CONTRATADA, informando a conclusão da obra.  

11.2 O recebimento definitivo será feito após o decurso do prazo de 90 (noventa) 

dias, contados da emissão da aceitação provisória, pela mesma Comissão ou 

por outra especialmente designada para este fim. Durante esse período, a 

CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das 

instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento 

deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, 

ainda, às sanções indicadas na Cláusula Sexta.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO 

12.1 Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste Contrato, fica 

eleito o foro da Comarca de Queluz/SP. E, por estarem assim justas e 

contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual 

teor para um único efeito, conjuntamente com as testemunhas a seguir, a todo o 

ato presentes, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos, 

comprometendo-se as partes a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato, por 

si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.  

 Local e Data.  

  

PELO CONTRATANTE: 

_____________________________________________  

 PELA CONTRATADA: 

_____________________________________________  
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ANEXO V 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUELUZ 

CONTRATO nº xx/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , 

CONFORME ANEXOS.   

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ – SP. 

CONTRATADA: xxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Queluz 

Na qualidade de Contratante e Contratada, 

respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 

instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 

acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 

publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas 

legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 

couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de 

que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao 

aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 

1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

Queluz, xx de xxxx de xxxx. 

_________________________                          _________________________ 
LAURINDO J. DA SILVA GARCEZ                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
       PREFEITO MUNICIPAL                                       CONTRATADA 
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ANEXO VI 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 81/2019  

TOMADA DE PREÇOS n° 02/2019  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , 

CONFORME ANEXOS.   

 (Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado 

do licitante)  

  

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

   

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (----

--------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-

--------------), Estado (----------------), por intermédio do seu representante ou 

procurador, Sr (a). (---------------------------------), portador (a) do RG. n° (-------------

---), DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as 

exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório 

da TOMADA DE PREÇOS n° 02/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Queluz/SP, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no presente 

certame.  

 Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por 

eventual falsidade.  

  Local e data.  

   

___________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 81/2019  

TOMADA DE PREÇOS n° 02/2019  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , 

CONFORME ANEXOS.   

 (Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado 

do licitante)  

  

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

  

 DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas 

neste ato convocatório, que a empresa (------------------------------------- -------------), 

inscrita no CNPJ sob nº (------------------------------), com sede na (---------------------

----------------), na cidade de (-------------) Estado (-------------), é (vide observação)*, 

nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério 

de desempate no procedimento licitatório do TOMADA DE PREÇOS n° 

002/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Queluz.  

 Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por 

eventual falsidade.  

 Local e data.  

 ___________________________________________  

(nome e assinatura do representante legal da empresa)  

*Observação: Neste campo, deverá especificar se é microempresa ou empresa 

de pequeno porte.  
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ANEXO VIII 
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 81/2019  

TOMADA DE PREÇOS n° 02/2019  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , 

CONFORME ANEXOS.   

 (Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado 

do licitante)    

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

  

A empresa (----------------------------------------------------------------------), inscrita no 

CNPJ sob nº (-----------------------------), com sede na (-------------------------------------

----------), na cidade de (---------------) Estado (----------------), por intermédio do seu 

representante ou procurador, Sr(a). (---------------------------------), portador (a) do 

RG. n° (----------------), interessada em participar da TOMADA DE PREÇOS n° 

002/2019, da Prefeitura Municipal de Queluz/SP.   

DECLARO, sob as penas da Lei, que nos termos do § 6° do Artigo 27 da Lei 

Federal n° 6.544 de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que ser refere à observância do disposto no 

Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.  

 Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por 

eventual falsidade.  

   

Local e data.  

___________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VIX 
 

(Modelo de proposta) 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 

 Razão social/Nome do proponente: __________________________  

CNPJ: _____________________________  

Insc. Est.: _____________________________  

Endereço: ______________________________________________ 

Cidade: ________________________________  

Estado: ___________________________  

Telefone: ____________________________  

Email: _______________________________  

À Prefeitura Municipal de Queluz,  

 Vimos através desta, apresentar proposta comercial 

referente à TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019, cujo OBJETO é a  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO 

TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , CONFORME ANEXOS.   

Valor Total (por extenso):  

Validade da Proposta: 

Prazo de Execução:  

Local e data.  

______________________________________________ 

 (nome e assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO X 
  

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 81/2019  

TOMADA DE PREÇOS n° 02/2019  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , 

CONFORME ANEXOS.   

 

 

(modelo de procuração para credenciamento)  

 PROCURAÇÃO 

  

A empresa (--------------------------------------------------), inscrita no CNPJ sob nº (----
--------------------------), com sede na (-------------------------------------), na cidade de (-
------------) Estado (----------------), neste ato representada pelo(s) (diretores ou 
sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, 
seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Queluz – SP, praticar os atos necessários para 
representar a outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS 
Nº 02/2019, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances 
verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, assinar contratos, receber e dar quitação, podendo 
ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, 
dando tudo por bom firme e valioso.  

   

Local e data. 

 

Nome e número da identidade do declarante (representante legal da empresa). 

Reconhecer firma 
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ANEXO XI 

  

TOMADA DE PREÇOS n° 02/2019  

EDITAL Nº 02/2019  

  

OBJETO: CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO 
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ANEXO XII 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 81/2019  

TOMADA DE PREÇOS n° 02/2019  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , 

CONFORME ANEXOS.   

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA REFORMA DO 
TERMINAL RODOVIÁRIO DE QUELUZ  
FAVEREIRO DE 2019  
 

 

CONDIÇÕES GERAIS  

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em 

tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais que venham em 

substituição aos especificados para o serviço, sob pena de impugnação 

dos trabalhos porventura executados.  

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

A obra objetiva a reforma do Terminal Rodoviário de Queluz, localizada 

na AVENIDA VIRGÍLIO CAMARGO - BAIRRO CENTRO - QUELUZ/SP   

Resumo => Serviços mais significativos:  

✓ REMOÇÃO DE PORTAS METÁLICAS E MADEIRA NOS LOCAIS 

INDICADOS EM PROJETO; 

✓ REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO, 

PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE COBERTURA; 
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✓ REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS CONFORME INDICADO EM 

PROJETO; 

✓ REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS QUE ACOMPANHEM 

AS LOUÇAS RETIRADAS; 

✓ RETIRADA DE ENTULHO; 

✓ INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA E METÁLICA NOS 

LOCAIS INDICADOS EM PROJETO; 

✓ INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO DE FECHAMENTO, 

CONFORME INDICADO EM PROJETO; 

✓ EXECUÇÃO DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA TIPO 

TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL, PARA COBERTURA DA NOVA 

ESTRUTURA; 

✓ EXECUÇÃO DE NOVA ESTRUTURA METÁLICA (AUXILIAR) PARA 

APOIO DA NOVA ESTRUTURA 

✓ EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE, ESPESSURA 8 MM, NOS 

LOCAIS INDICADOS EM PROJETO; 

✓ INSTALAÇÃO DE PEÇAS SANITÁRIAS CONFORME INDICADO EM 

PROJETO; 

✓ INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE, 

CONFORME INDICADO EM PROJETO; 

✓ LIMPEZA FINAL DA OBRA 

✓  

 

DISPOSITIVOS PRELIMINARES  

• A execução de todos os serviços contratados obedecerá, 

rigorosamente, os projetos fornecidos e as especificações, que 

complementam, no que couber.  

• Em virtude de esquema de utilização do terminal e horários de 

funcionamento, os serviços deverão ser programados e submetidos 

à prévia apreciação da Fiscalização. 

• Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos e anexos, 

deverá ser previamente esclarecida junto à FISCALIZAÇÃO. 

• Não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo 

da FISCALIZAÇÃO e com autorização por escrito do mesmo.  

• Ficará DA CONTRATADA obrigado a demolir e a refazer os 

trabalhos impugnados logo após o recebimento da Ordem de 

Serviço correspondente, sendo por sua conta exclusiva as 

despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa 

correspondente considerada não concluída.  

• Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas 

deverão ser recuperadas, utilizando-se material idêntico ao 

existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade 
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com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano 

causado às instalações do edifício, por elementos ou funcionários 

da contratada, deverá ser reparado.  

• Diariamente ao final dos trabalhos, o local deverá ser limpo e livre 

de poeira para garantir boas condições de trabalho aos funcionários 

da rodoviária.   

• O local da prestação do serviço deverá ser entregue completamente 

limpo e desimpedido de todo e qualquer entulho ou pertence da 

CONTRATADA, e com as instalações em perfeito funcionamento.  

• Com relação à segurança do trabalho, deverão ser obedecidas 

todas as recomendações contidas na Norma Regulamentadora NR-

18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do 

Trabalho, publicada no D.O.U. de 06.07.78 (Suplemento) e NR-10 

Norma de segurança em instalações e serviços em eletricidade.  

• Evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre 

passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem 

como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de 

uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.  

• As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão 

dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de 

acordo com seu plano de trabalho, observado as especificações 

estabelecidas, em cada caso, nestas especificações.   

• Quando necessário, será exigido o uso de equipamentos 

relacionados no quadro a seguir, obedecido o disposto nas Normas 

Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Proteção Individual-EPI 

e NR-1 - Disposições Gerais.  

 

PROTEÇÃO  EQUIPAMENTO  TIPO DE RISCO  

CABEÇA  

Capacete de 

segurança  

Queda ou projeção de objetos, 

impactos contra estrutura e outros.  

Capacete 

especial  

Equipamentos ou circuitos elétricos.  

Protetor facial  Projeção de fragmentos, respingos 

de líquidos e radiações nocivas.  

Óculos de 

segurança 

contra impactos  

Ferimentos nos olhos  

Óculos de 

segurança 

contra 

radiações  

Irritação nos olhos e lesões 

decorrentes da ação de radiações  
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Óculos de 

segurança 

contra 

respingos  

Irritação nos olhos e lesões 

decorrentes da ação de líquidos 

agressivos  

MÃOS E   

BRAÇOS  

Luvas ou 

mangas de 

proteção  

Objetos/materiais aquecidos, 

choque elétrico e radiação  

PÉS E   

PERNAS  

Botas de 

borracha   

( PVC )  

Locais molhados, lamacentos ou em 

presença de substâncias tóxicas  

Calçados de 

couro  

Lesão do pé  

INTEGRAL  
Cinto de 

segurança  
Queda com diferença de nível  

AUDITIVA  

Protetores 

auriculares  

Nível de ruído superior ao 

estabelecido na NR-5 - Atividades e 

Operações  

Insalubres  

RESPIRA  

TÓRIA  

Respirador 

contra poeira   
Trabalhos com produção de poeira  

TRONCO  

Máscara para 

jato de areia  

Trabalhos de limpeza por abrasão 

através de jatos de areia  

Respirador e 

máscara de filtro 

químico  

Poluentes atmosféricos em 

concentrações prejudiciais à saúde  

Avental de 

raspa  

Trabalhos de soldagem e corte a 

quente, e de dobragem e armação 

de ferros  

  

• Ficará A CONTRATADA obrigada a fornecer a seus operários 

uniformes e crachás para sua identificação durante a execução do 

serviço. A CONTRATADA deverá fornecer também equipamentos 

de segurança conforme norma P- 02 .FER. 01.  

• Previamente ao início do serviço, proceder à obtenção de licenças, 

alvarás, anotações, registros e aprovações exigíveis por: Prefeitura, 

Órgãos e Repartições Públicas em geral, concessionárias e energia 

elétrica, telefonia e comunicações, e mantenedoras;  

 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART  
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Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar a ART 

do responsável técnico pela intervenção.  

 

AS BUILT  

 

• Após a completa execução da intervenção, caberá a 

CONTRATADA a apresentação dos “AsBuilt” dos projetos 

fornecidos. 

 

 

 

PERDA DE MATERIAL  

A perda de material decorrente da execução já está considerada nos 

valores unitários dos subitens, sendo assim, não será admitida 

quantificação superior como justificativa para cobertura de perdas.  

 

  

NORMAS DE SEGURANÇA  

Dar atenção especial às normas NR-18 – Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção (Ministério do Trabalho) e NBR-7678 

- Segurança na execução de intervenções e serviços de construção 

(ABNT) e NR10 Norma de segurança em instalações e serviços em 

eletricidade.  

Manter ambientes ventilados por ocasião do manuseio de materiais 

combustíveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.). Os 

trabalhadores nessas atividades deverão ter plenos conhecimentos sobre 

o manuseio de extintores de incêndio.  

 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

Providenciar, de imediato, logo após a assinatura do contrato, caso 

necessário:  

- Documentação exigida pelos órgãos públicos pertinentes (matrícula 

INSS, aprovação, etc..)  
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- Instalar a placa dos serviços e/ou aprovação;  

- Emitir a ART / RRT, deixando cópia no local do evento para fiscalização 

por parte do CREA / CAU.  

PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

• A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro e 

descritivo com o desenvolvimento da intervenção, de acordo com as 

exigências do Edital.  

• Serviços que provoquem ruídos prejudiciais aos vizinhos, tais como 

utilização de serras, furadeiras, demolições, cargas explosivas para 

forro, deverão ser executados, obedecidas as restrições da “lei do 

silêncio”.  

• Será permitido à CONTRATADA a utilização das instalações de 

água, esgoto e elétrica da dependência ou imóvel de interesse, 

desde que sejam tomados os cuidados necessários, notadamente 

quanto a: - evitar vazamentos que possam provocar inundações ou 

infiltrações;  

• Caberá a CONTRATADA exercer enérgica vigilância das 

instalações provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes 

e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos 

trabalhos.  

• A limpeza do local deverá ser constante.   

• Será definido previamente pela CONTRATADA junto à fiscalização, 

os horários de entrega de materiais e de retirada de entulhos, bem 

como locais para depósito de materiais e almoxarifado. 

• Os materiais de demolição deverão ser retirados em caminhões ou 

caçambas, obedecidos horários, exigências e restrições 

estabelecidas pela Prefeitura local.  

• Todo material deverá ser posto no local já beneficiado, não sendo 

permitido a descarga a granel.  

• Competirá aa CONTRATADA informar à fiscalização os nomes e 

respectivos números das carteiras de identidade e/ou carteira de 

trabalho dos empregados autorizados a trabalhar no local.   

• Eficiente e ininterrupta vigilância será exercida pela CONTRATADA 

para prevenir riscos de incêndio no canteiro. Poderá a Fiscalização, 

sempre que julgar necessário, ordenar providências para modificar 

hábitos de trabalhadores e depósitos de materiais que ofereçam 

riscos de incêndio às instalações.  

• Competirá aa CONTRATADA manter ventilado todo e qualquer 

ambiente quando do manuseio de materiais combustíveis (colas, 

solventes, impermeabilizantes, etc.). Os trabalhadores nestas 
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atividades deverão ter conhecimento sobre manuseio de extintores 

de incêndio. DISPOSIÇÕES GERAIS  

• Caberá a CONTRATADA selecionar os operários com comprovada 

capacidade técnica e dimensionar o quadro efetivo de acordo com 

o porte do serviço.  

• O CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição 

de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada sua 

incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar 

hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.  

• A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 

48 (quarenta e oito) horas após a comunicação, por escrito, da 

FISCALIZAÇÃO.  

 

 

 

1.1.1. - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 

• Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  

• O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, 

demolição, fragmentação de elementos de janelas.  

• As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 

trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 

3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 

06.07.78 ( Suplemento ).  

• Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-

598/77 – Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-

5682).  

• Deverá ser efetuada, no decorrer do prazo de execução dos serviços, 

diária remoção dos entulhos e detritos que se venham a acumular no 

prédio, ao final de cada jornada de trabalho.  

• Os materiais passíveis de reaproveitamento serão de propriedade do 

contratante. Serão destinados à Programas específicos da Prefeitura, 

que deverão ser estocados em local indicado pela Administração do 

prédio.  

• Dos materiais não passíveis de substituição, conforme projeto, a 

CONTRATADA deverá reaproveitar os que estiverem em boas condições 

de reutilização, complementando no que couber.  
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1.1.2. - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 

• Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  

• O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, 

demolição, fragmentação de elementos de portas.  

• As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 

trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 

3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 

06.07.78 ( Suplemento ).  

• Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-

598/77 – Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-

5682).  

• Deverá ser efetuada, no decorrer do prazo de execução dos serviços, 

diária remoção dos entulhos e detritos que se venham a acumular no 

prédio, ao final de cada jornada de trabalho.  

• Os materiais passíveis de reaproveitamento serão de propriedade do 

contratante. Serão destinados à Programas específicos da Prefeitura, 

que deverão ser estocados em local indicado pela Administração do 

prédio.  

• Dos materiais não passíveis de substituição, conforme projeto, a 

CONTRATADA deverá reaproveitar os que estiverem em boas condições 

de reutilização, complementando no que couber.  

•  

 

1.1.3. - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 

• Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  

• O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, 

demolição, fragmentação de estrutura e elementos da cobertura. 

• As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 

trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 

3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 

06.07.78 ( Suplemento ).  

• Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-

598/77 – Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-

5682).  



 
 

53 
 
 

 

• Deverá ser efetuada, no decorrer do prazo de execução dos serviços, 

diária remoção dos entulhos e detritos que se venham a acumular no 

prédio, ao final de cada jornada de trabalho.  

 

1.1.4. - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
 

• Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (unidade).  

• O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte e 

demolição de peças sanitárias. 

• As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 

trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 

3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 

06.07.78 ( Suplemento ).  

• Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-

598/77 – Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-

5682).  

• Deverá ser efetuada, no decorrer do prazo de execução dos serviços, 

diária remoção dos entulhos e detritos que se venham a acumular no 

prédio, ao final de cada jornada de trabalho.  

• Os materiais passíveis de reaproveitamento serão de propriedade do 

contratante e serão destinados à Programas específicos da Prefeitura, 

que deverão ser estocados em local indicado pela Administração do 

prédio.  

• Os demais materiais remanescentes das demolições, peças quebradas, 

entulhos, etc. serão de propriedade da CONTRATADA, a quem caberá 

as providências de remoção do local para não prejudicar o início dos 

trabalhos.  

 

1.1.5.  DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 
 

• Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).  

• O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, 

demolição, fragmentação de elementos em concreto e estruturas de 

concreto 
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• As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do 

trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 

3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 

06.07.78 ( Suplemento ).  

• Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-

598/77 – Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-

5682).  

• Deverá ser efetuada, no decorrer do prazo de execução dos serviços, 

diária remoção dos entulhos e detritos que se venham a acumular no 

prédio, ao final de cada jornada de trabalho.  

 

1.1.6. - RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS 
 

• Será medido pelo volume real retirado, medido no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferido antes da remoção (unidade). 

• O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e 

ferramentas adequadas para a execução dos serviços de retirada da 

grama.  

• Deverá ser efetuada, no decorrer do prazo de execução dos serviços, 

diária remoção dos entulhos e detritos que se venham a acumular no 

prédio, ao final de cada jornada de trabalho.  

 

 

1.1.7. - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
 

• Será medido pelo volume real demolido (m³).  

• O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra e 

ferramentas necessárias  para a execução dos serviços. 

• Deverá ser efetuada, no decorrer do prazo de execução dos serviços, 

diária remoção dos entulhos e detritos que se venham a acumular no 

prédio, ao final de cada jornada de trabalho.  

• Os materiais remanescentes das demolições, peças quebradas, 

entulhos, etc. serão de propriedade da CONTRATADA, a quem caberá 

as providências de remoção do local para não prejudicar o início dos 

trabalhos.  

• O entulho deverá ser descartado em local previamente aprovado pela 

administração municipal. 

 

 



 
 

55 
 
 

 

1.2.1. - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
 

• Será medido por área de placa executada (m²).  

• O item remunera o fornecimento de placa para identificação do serviço, 

englobando chapa de aço galvanizado de 1,00 x 2,00 m,  prego 18x27, 

pontaletes em madeira de 3ª categoria tipo cedro ou pinus, seção 

transversal de 3" x 3"; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária 

para instalação da placa, considerando inclusive os encargos sociais; 

remunera também o vinil adesivo; 

 

 

1.2.2. - ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 
 

• Será medido pela altura de andaime em torre alocado a partir de 2,00 m 

conforme norma, multiplicado pelo período em meses de locação, (m x 

mês).  

• O item remunera o fornecimento de material (locação mensal) e a mão 

de obra necessária para a montagem e desmontagem de andaime em 

torre tubular. Utilização conforme disposto na Norma Regulamentadora 

NR 18 do Ministério do Trabalho.  

 

1.2.3. - ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM 
 

• Será medido pela altura de andaime em torre alocado a partir de 2,00 m 

conforme norma, multiplicado pelo período em meses de locação, (m x 

mês).  

• O item remunera o fornecimento de material (locação mensal) e a mão 

de obra necessária para a montagem e desmontagem de andaime em 

torre tubular. Utilização conforme disposto na Norma Regulamentadora 

NR 18 do Ministério do Trabalho.  

 

 

1.3.1. - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
 

- Material: Madeira laminada   

- Núcleo: Semi-oca   

- Enquadramento / encabeçamento:  cedro maciço ou imbuia  

 

• Será medido por peça instalada 
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• Remunera o transporte, fornecimento e instalação de porta de 

madeira. Inclui ferragem completa, fornecimento da folha de porta, 

sem emenda, batente e guarnições em madeira para acabamento 

em cera, acessórios e mão-de-obra necessária para a montagem e 

fixação do batente, da folha e das guarnições.  

• Remunera também todo o material acessório e equipamentos 

necessários para sua execução  

 
 
1.3.2. - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

MATERIAL 

• Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralharia, 

armários, balcões, guichês, etc., serão inteiramente novas, em 

perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 

• As ferragens serão de latão ou em liga de zamak (liga de alumínio, 

cobre, magnésio e zinco), com partes de aço. 

• As ferragens, principalmente as dobradiças, serão suficientemente 

robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho 

que venham a ser submetidas. 

• Os cilindros das fechaduras serão do tipo monobloco. 

• As ferragens para manobra, fechamento, fixação, guia ou 

guarnecimento de serralharia serão a ela integradas em obediência 

aos respectivos desenhos de detalhes. 

• A localização das ferragens nas esquadrias será medida com 

precisão, de modo a serem evitadas discrepância de posição ou 

diferenças de nível perceptíveis á vista. 

• As maçanetas das portas e as fechaduras compostas apenas de 

entradas de chaves, salvo condições especiais, serão localizadas a 

105 cm do piso acabado. 

• O assentamento de ferragens será procedido com particular esmero 

pelo CONSTRUTOR Os rebaixos e encaixes para dobradiças, 

fechaduras de embutir, chapas-testes, etc., terão a forma das 

ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, ou 

quaisquer outros artifícios. 

1.4.1. - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 
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• Todos os trabalhos de serralharia em alumínio, serão realizados 

com a maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra 

especializada, e executados rigorosamente de acordo com os 

respectivos desenhos de detalhes e o adiante especificado. 

• Cabe ao CONSTRUTOR elaborar, com base nas pranchas do 

projeto, os desenhos de detalhes de execução com memória de 

cálculo das peças estruturais, com verificação da flexa admissível, 

os quais serão previamente submetidos à FISCALIZAÇÃO para 

análise e aprovação. 

• Levando em conta a particular vulnerabilidade das serralharias nas 

juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, serão 

ditas juntas cuidadosamente tomadas com calafetador, de 

composição que lhe assegure plasticidade permanente. 

• As partes móveis das serralharias serão dotadas de pingadeiras 

(tanto no sentido horizontal como no sentido vertical) de forma a 

garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetração 

de água de chuva.  

• O material a empregar será novo, limpo, perfeitamente 

desempenado e sem nenhum defeito de fabricação. 

• As serralharias só poderão ser assentadas depois de aprovadas, 

pelo PROPRIETÁRIO, as amostras apresentadas pelo 

CONSTRUTOR. 

• Todas as unidades de serralharia, uma vez armadas, serão 

marcadas com clareza, de modo a permitir a fácil identificação e 

assentamento nos respectivos locais da construção. 

• Caberá ao CONSTRUTOR assentar as serralharias nos vãos e 

locais apropriados, inclusive selar os respectivos chumbadores e 

marcos. Caber-lhe-á também a inteira responsabilidade pelo prumo 

e nível das serralharias e seu funcionamento perfeito, depois de 

definitivamente fixadas 

• As serralharias não serão jamais forçadas em rasgos porventura 

fora do esquadro ou de dimensões escassas. 

• Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou ao 

concreto, com argamassa, a qual será firmemente socada nos 

respectivos furos. 

• Deverá haver especial cuidado para que as armações não sofram 

qualquer deformação, quando parafusadas aos chumbadores ou 

marcos. 

 

 

 

1.4.2. – PORTA / PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA  
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• Nos sanitários e depósito serão instaladas portas em chapa de aço 

reforçada. 

• Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os 

ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou 

limados, de modo a desaparecerem es rebarbas e saliências de 

solda. 

• As peças terão confecção esmerada, de forma a se obter seções 

padronizadas e medidas rigorosamente iguais.  

• Os perfis e as chapas empregadas na confecção dos perfilados 

serão submetidos e tratamento preliminar antioxidante, o qual será 

função do sistema de pintura e obedecerá, no que se refere ao 

preparo da superfície;  

 

 

 

1.4.3. - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" 
 

• Na lateral da rodoviária, próximo a rampa de acesso, será instalado 

gradil de ferro em barra chata 3/16”, conforme indicado em projeto; 

• Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os 

ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou 

limados, de modo a desaparecerem es rebarbas e saliências de 

solda. 

• As peças terão confecção esmerada, de forma a se obter seções 

padronizadas e medidas rigorosamente iguais.  

• Os perfis e as chapas empregadas na confecção dos perfilados 

serão submetidos e tratamento preliminar antioxidante, o qual será 

função do sistema de pintura e obedecerá, no que se refere ao 

preparo da superfície;  

 

 

1.5.1. - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA 
 

 PROJETO 

 O CONSTRUTOR deverá apresentar o projeto executivo do 
telhado com o "de acordo" do fabricante da telha para análise e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

 ESTRUTURA 

 A estrutura consistirá, apenas, de peças de apoio para fixação das 
telhas, salvo indicação em contrário no projeto ou nas 
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especificações. 

 

 TELHAMENTO 

 Será executado em telha trapezoidal dupla de aço galvanizado – 
com espessura de 0,50 mm, revestimento B, H=40MM, COM 
MIOLO POLIURETANO E=30MM 

 Para evitar emendas, haverá preferência pelo emprego de peças 
com o comprimento do vão. 

 As peças de cobertura serão resinadas em chapa de aço 
galvanizado. 

 As chapas são estampadas e soldadas de topo. As zonas de 
soldaduras recebem nova galvanização a frio com a finalidade de 
garantir a durabilidade do produto.  

 Quando apoiadas em concreto, serão deixadas, por ocasião da 
confecção da viga, pontes de ferro redondo com gancho imerso. A 
essas pontes solda-se um perfilado de aço ("berço") onde se 
apoiarão as peças de cobertura. 

 A ancoragem das peças de cobertura é feita por soldagem da mesa 
inferior com o "berço". 

 

1.5.2. – MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA  
 

 PROJETO 

 O CONSTRUTOR deverá apresentar o projeto executivo do 
telhado com o "de acordo" do fabricante da telha para análise e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

 ESTRUTURA 

 A estrutura consistirá, apenas, de peças de apoio para fixação das 
telhas, salvo indicação em contrário no projeto ou nas 
especificações. 

 

 TELHAMENTO 

 Será executado em telha trapezoidal dupla de aço galvanizado – 
com espessura de 0,50 mm, revestimento B, H=40MM, COM 
MIOLO POLIURETANO E=30MM 

 Para evitar emendas, haverá preferência pelo emprego de peças 
com o comprimento do vão. 
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 As peças de cobertura serão resinadas em chapa de aço 
galvanizado. 

 As chapas são estampadas e soldadas de topo. As zonas de 
soldaduras recebem nova galvanização a frio com a finalidade de 
garantir a durabilidade do produto.  

 Quando apoiadas em concreto, serão deixadas, por ocasião da 
confecção da viga, pontes de ferro redondo com gancho imerso. A 
essas pontes solda-se um perfilado de aço ("berço") onde se 
apoiarão as peças de cobertura. 

 A ancoragem das peças de cobertura é feita por soldagem da mesa 
inferior com o "berço". 

 

 

1.5.3. – TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

 

 PROJETO 

 O CONSTRUTOR deverá apresentar o projeto executivo do 
telhado com o "de acordo" do fabricante da telha para análise e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

 ESTRUTURA 

 A estrutura consistirá, apenas, de peças de apoio para fixação das 
telhas, salvo indicação em contrário no projeto ou nas 
especificações. 

 

 TELHAMENTO 

 Será executado em telha trapezoidal dupla de aço galvanizado – 
com espessura de 0,50 mm, revestimento B, H=40MM, COM 
MIOLO POLIURETANO E=30MM 

 Para evitar emendas, haverá preferência pelo emprego de peças 
com o comprimento do vão. 

 As peças de cobertura serão resinadas em chapa de aço 
galvanizado. 

 As chapas são estampadas e soldadas de topo. As zonas de 
soldaduras recebem nova galvanização a frio com a finalidade de 
garantir a durabilidade do produto.  

 Quando apoiadas em concreto, serão deixadas, por ocasião da 
confecção da viga, pontes de ferro redondo com gancho imerso. A 



 
 

61 
 
 

 

essas pontes solda-se um perfilado de aço ("berço") onde se 
apoiarão as peças de cobertura. 

 A ancoragem das peças de cobertura é feita por soldagem da mesa 
inferior com o "berço". 

 

1.6.1. - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 
MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 
 

• As pavimentações designadas por marmorite ou granilite serão, salvo 

especificação em contrário, preparadas e fundidas no local, em placas 

formadas por juntas de dilatação, cuja execução, deverá obedecer ao 

adiante estabelecido. 

• Será disposta a camada de base de argamassa A.4 (traço 1:4 de cimento 

e areia), cuja espessura será função da granulometria do mármore ou 

granito a ser empregado, porém nunca inferior a 5 mm. 

• Nas grandes áreas destinadas a lavagem e não a enceramento, será 

conveniente conferir à camada de base as declividades prescritas para o 

piso concluído. 

• Enquanto a camada de base ainda estiver plástica, serão nela 

mergulhadas as tiras de material escolhido para constituir as juntas de 

dilatação, formando painéis aproximadamente quadrados, de área 

inferior a 0,80 m². Serão as juntas cuidadosamente niveladas e 

aprumadas, cujo bordo superior deverá exceder levemente o nível do piso 

acabado. 

• A saliência das Juntas, acima da camada de base, que corresponderá à 

espessura da camada de marmorite ou granilite, deverá ser de 15 mm. 

• As juntas de dilatação poderão ser, conforme especificado para cada 

caso, tiras de latão, cobre, zinco, ebonite ou plástico. 

• A dosagem da granilha (mármore ou granito triturados) será função 

da granulometria do agregado, conforme segue 

• agregado muito fino (números 0 e 1) : traço 1:1, de cimento 

e granilha; 

• agregado fino (números 1 e 2 ou números 0, 1 e 2): traço 

1:1,5 de cimento e granilha; 

• agregado médio (número 2 ou números 1, 2 e 3): traço de 

1:2,5 de cimento e granilha; 

• agregado grosso (números 3 e 4 ou números 2, 3 e 4): o 

traço poderá atingir 1:3 de cimento e granilha. 

• Depois de perfeitamente mesclados a seco os componentes do 

marmorite (cimento branco, granilha e corante), será adicionada a água 

do amassamento, na quantidade suficiente para tornar a mescla plástica, 

sem segregação dos materiais. 
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• A mescla será espalhada e batida sobre a camada de base, podendo-se 

semear a superfície com um pouco de granilha, para diminuir o 

espaçamento entre os grãos e conferir-lhe maior homogeneidade. 

• A superfície do marmorite ou granilite será então comprimida com 

pequeno rolo compressor, de 50 kg no máximo, e alisada a colher, 

retirando-se todo o excesso de água e cimento que aflorar á superfície. 

• A superfície do marmorite ou granilite acabado deverá apresentar a 

máxima compacidade de grânulos possível, numa proporção nunca 

inferior a 70% de grânulos de mármore ou granito. 

• A superfície deverá ser submetida a uma cura de 6 dias, no mínimo, sob 

constante umidade. 

• Decorridos 8 dias, no mínimo, do lançamento do marmorite ou granilite, 

proceder-se-á ao primeiro polimento, à máquina ou à mão, com esmeris 

de carborundum de números 30 até 60. 

• Proceder-se-á, então, a uma limpeza completa, de modo a tornar mais 

visíveis as falhas, vazios ou depressões de superfícies, que serão 

estucadas ou tomadas com cimento e corante idêntico aos usados na 

composição do marmorite. 

• Será dado o polimento final, com esmeris sucessivamente mais finos, de 

n° 80 a 120. 

• Como acabamento, a lustração será feita com sal de azedas (ácido 

oxálico). 

• Como acabamento normal, lustrar-se-á com duas demãos, no mínimo, de 

cera virgem ou cera de carnaúba branca. 

• O polimento à mão só será permitido nos locais onde não for possível o 

emprego de máquina, por exigüidade de espaço ou curvatura da 

superfície. 

1.6.2. - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 
 

 

ASSENTAMENTO DE ELEMENTOS INTERTRAVADOS 

• Concluídas as execuções dos subleitos, sub-base e base, inclusive 

nivelamento e compactação, a pavimentação com os elementos 

intertravados será executada partindo-se de um meio fio lateral. 

• Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a 

base de areia ou pó de pedra após a compactação. 

• Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da 

pista, o que deve ser objeto de verificações periódicas. O ajustamento 

entre os elementos será perfeito, com as quinas encaixando-se nas 

reentrâncias angulares correspondentes.  
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• As juntas entre as unidades vizinhas não devem exceder de 2 a 3 mm.2.4 

• o assentador, ao colocar os elementos, deve movimentar a mão no seu 

sentido, estando ele de pé sobre a área já pavimentada. 

 

1.6.3. - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 
 

• Distribuição da terra adubada será executada de forma a obter-se uma 

superfície nivelada, em obediência às indicações do projeto. 

• Após o preparo da superfície, procede-se ao plantio da grama pelo 

sistema de leivas ou placas dessa gramínea, as quais serão removidas 

de gramados já formados e estarão isentas de contaminação por ervas 

daninhas. 

• As leivas ou placas terão as dimensões aproximadas de 30 x 30, 40 x 40 

ou 60 x 25 cm e, após dispostas sobre a terra adubada, serão 

umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta própria para a 

finalidade.  

• Medida que se verifica o brotamento da grama, serão estirpadas as ervas 

daninhas não detectadas na inspeção preliminar. Essa operação 

precederá o período de floração dessas ervas, após o que haverá o 

perigo de contaminação generalizada do gramado. 

 
 
1.7.1. - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 
 
 

Condições gerais: As especificações indicadas nos boletins  técnicos do 

fabricante, das tintas, deverão ser integralmente obedecidas, em especial 

no tocante a:  

- Preparo  de superfície  

- Uso dos solventes recomendados  

- Condições  de aplicação  

- Tempo de secagem  

- Intervalo entre demãos  

- Espessura  

 

 Cuidados relativos ao preparo da base que receberá a pintura:  

- A base deverá ser firme, não contendo bolhas, trincas, rachaduras ou má 

aderência.  
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- A base deverá estar perfeitamente limpa, isenta de pó, graxas e outras 

substâncias que possam comprometer a aderência das  tintas.  

- Toda base inadequada deverá ser substituída, corrigida ou 

adequadamente lavada.  

- Deverá ser executado criterioso  lixamento das superfícies a serem 

pintadas.  

 

Cuidados relativos à aplicação da tinta:  

- A aplicação de tintas não poderá ser feita com umidade do ar que 

comprometa a sua aderência.  

- O número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo 

fabricante, devendo ser garantida a  uniformidade / homogeneidade de 

cobertura da superfície.  

- O uso da ferramenta / equipamento para a pintura deverá ser compatível 

com o tipo de acabamento da superfície definido nas especificações / 

projeto.  

- Todo material existente contíguo à área a ser pintada deverá ser 

convenientemente protegido; 

 

Cuidados relativos a área a ser pintada. :  

- Em hipótese alguma será aceita a pintura parcial de superfícies; deverá 

ser sempre prevista a pintura de toda a área afetada, até o primeiro 

elemento de descontinuidade da superfície considerada (aresta de 

paredes, divisória ou outro).  

- Em caso de repinturas, deverá ser prevista a remoção da tinta velha 

inclusive de elementos contíguos as áreas a serem pintadas, 

indevidamente pintados ( por exemplo pintura de caixilhos cujos vidros 

foram indevidamente pintados).  

- Todos os materiais, instrumentos e equipamentos utilizados devem ser 

do tipo e qualidade que facultem a aplicação correta de tinta e devem ser 

conservados suficientemente limpos e em bom estado de manutenção.  

 

Não deve ser feito nenhuma aplicação de tinta:  

- Quando a umidade relativa do ar for superior a 85%.  
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- Em tempo de chuva, nevoeiro ou bruma, ou quando se esperar que elas 

ocorram antes que a superfície pintada esteja seca.  

 

Todos os serviços de pintura que não atenderem aos quesitos acima 

serão automaticamente recusados  pela fiscalização, e deverão ser 

imediatamente refeitos e/ou corrigidos pelo empreiteiro, inclusive 

recomposição das áreas afetadas.  

 

Todas as cores aplicadas nos serviços relativos a pintura deverão ser 

aprovadas junto a fiscalização antes de sua aplicação 

 

TIPO: ESMALTE SINTÉTICO COM OU SEM EMASSAMENTO  

 

- Tipo: Esmalte Sintético à base de resina acrílica modificada (Coralit zero 

ou equivalente)  

- SOLVENTE: água  

- Resistente à lavabilidade  

- Alta resistência às intempéries  

- Resistência a fungos  

- Secagem rápida  

- Baixo odor  

- VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) – menor que 100  g/l  

- Rendimento: galão 3,6 L – 40 - 70 m²/demão/galão  

- COR: conforme indicação em projeto ou orientação da fiscalização  

 

 

1.7.2. - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). 
  
 
 

Condições gerais: As especificações indicadas nos boletins  técnicos do 

fabricante, das tintas, deverão ser integralmente obedecidas, em especial 

no tocante a:  
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- Preparo  de superfície  

- Uso dos solventes recomendados  

- Condições  de aplicação  

- Tempo de secagem  

- Intervalo entre demãos  

- Espessura  

 

 Cuidados relativos ao preparo da base que receberá a pintura:  

- A base deverá ser firme, não contendo bolhas, trincas, rachaduras ou má 

aderência.  

- A base deverá estar perfeitamente limpa, isenta de pó, graxas e outras 

substâncias que possam comprometer a aderência das  tintas.  

- Toda base inadequada deverá ser substituída, corrigida ou 

adequadamente lavada.  

- Deverá ser executado criterioso  lixamento das superfícies a serem 

pintadas.  

 

Cuidados relativos à aplicação da tinta:  

- A aplicação de tintas não poderá ser feita com umidade do ar que 

comprometa a sua aderência.  

- O número de demãos nunca deverá ser inferior ao recomendado pelo 

fabricante, devendo ser garantida a  uniformidade / homogeneidade de 

cobertura da superfície.  

- O uso da ferramenta / equipamento para a pintura deverá ser compatível 

com o tipo de acabamento da superfície definido nas especificações / 

projeto.  

- Todo material existente contíguo à área a ser pintada deverá ser 

convenientemente protegido; 

 

Cuidados relativos a área a ser pintada. :  

- Em hipótese alguma será aceita a pintura parcial de superfícies; deverá 

ser sempre prevista a pintura de toda a área afetada, até o primeiro 

elemento de descontinuidade da superfície considerada (aresta de 

paredes, divisória ou outro).  

- Em caso de repinturas, deverá ser prevista a remoção da tinta velha 

inclusive de elementos contíguos as áreas a serem pintadas, 
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indevidamente pintados ( por exemplo pintura de caixilhos cujos vidros 

foram indevidamente pintados).  

- Todos os materiais, instrumentos e equipamentos utilizados devem ser 

do tipo e qualidade que facultem a aplicação correta de tinta e devem ser 

conservados suficientemente limpos e em bom estado de manutenção.  

 

Não deve ser feito nenhuma aplicação de tinta:  

- Quando a umidade relativa do ar for superior a 85%.  

- Em tempo de chuva, nevoeiro ou bruma, ou quando se esperar que elas 

ocorram antes que a superfície pintada esteja seca.  

 

Todos os serviços de pintura que não atenderem aos quesitos acima 

serão automaticamente recusados  pela fiscalização, e deverão ser 

imediatamente refeitos e/ou corrigidos pelo empreiteiro, inclusive 

recomposição das áreas afetadas.  

 

Todas as cores aplicadas nos serviços relativos a pintura deverão ser 

aprovadas junto a fiscalização antes de sua aplicação 

 

TIPO: ESMALTE SINTÉTICO COM OU SEM EMASSAMENTO  

 

- Tipo: Esmalte Sintético à base de resina acrílica modificada (Coralit zero 

ou equivalente)  

- SOLVENTE: água  

- Resistente à lavabilidade  

- Alta resistência às intempéries  

- Resistência a fungos  

- Secagem rápida  

- Baixo odor  

- VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) – menor que 100  g/l  

- Rendimento: galão 3,6 L – 40 - 70 m²/demão/galão  

- COR: conforme indicação em projeto ou orientação da fiscalização  
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1.8.1. - MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, 
COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA 
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 
 

• Será medido por unidade instalada (unid).  

• O item remunera o fornecimento e instalação de mictório de louça 

branca com pertences, acessórios de fixação e a mão de obra 

necessária para sua instalação completa.   

• Cor: Branca ou conforme projeto Aplicação: No sanitário masculino. 

 

 

 

 

1.8.2. - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
 

• Será medido por unidade de torneira instalada (unid).  

• O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para 

lavatórios 

• De um modo geral, toda a instalação de água será 

convenientemente verificada pela Fiscalização quando às suas 

perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.  

 

 

1.8.3. - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_10/2016 
 

• Será medido por unidade de dosador instalado (un).  

• O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, 

acabamento cromado, materiais acessórios e a mãodeobra 

necessária para a instalação da saboneteira; não remunera o 

fornecimento do refil. Fixação: Conforme orientação do fabricante  

• Observação: Atentar a altura/localização adequada para o sanitário 

de PPNE, conforme NBR 9050/2015.  

 

1.8.4.. - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
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• Será medido por unidade de dispenser instalado (un).  

• O item remunera o fornecimento e instalação de dispenser de papel 

com alavanca em metal cromado, tampa em policarbonato cor fumê, 

bobina de 20 cm para rolo de 20 m 

• Aplicação: lavatórios dos sanitários readequados e para PPNE.  

 

1.8.5. - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 

• Será medido por unidade instalada (un).  

• O item remunera o fornecimento e instalação de cuba de louça 

branca de embutir, acessórios de fixação e a mão de obra 

necessária para sua instalação completa.   

• Aplicação: Nos Sanitários Masculino e Feminino.  

 

1.8.6. - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4” X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 

• Será medido por unidade instalada (un).  

• O item remunera o fornecimento e instalação de Sifão do tipo 

garrafa em pvc, acessórios de fixação e a mão de obra necessária 

para sua instalação completa.   

• Aplicação: Nos Sanitários Masculino e Feminino.  

 

 

 

 

1.8.7. - ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM 
ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO 

 

• Será medido pela área de espelho instalado (m²).  

• O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho 

em vidro cristal liso lapidado, com espessura de 4 mm; materiais 

acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do 

espelho.  

• Dimensões: conforme projeto de arquitetura Referência:  

• Aplicação: Sobre o tampo de granito das pias dos sanitários 

feminino e masculino e sobre pia do sanitário de deficiente.  

• Execução: Verifique as condições do substrato (parede, azulejo, 

madeira, etc.), que deve estar limpo e nivelado. Limpe o costado do 
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espelho com um pano macio umedecido com álcool, espere 

evaporar todo o álcool antes da aplicação do Adesivo. Aplicar 

Adesivo de cura neutra, livre de solventes, confirme indicação do 

fabricante. Faça os ajustes de posicionamento do espelho 

imediatamente após a junção à superfície. Utilize calços de apoio 

na instalação do espelho para auxiliar o processo inicial de cura do 

adesivo. A instalação com cola deve seguir as recomendações 

conforme a norma NBR15198.  

• O espelho instalado no sanitário de deficiente deverá ter a aresta 

superior afastada da parede, formando inclinação de 10º. A 

instalação dos espelhos deverá obedecer ao descrito no item 

7.3.8.1, da NBR 9050/2015. Nas instalações sanitárias acessíveis 

existentes, deverão ser executadas as adaptações necessárias.  

  

 

1.8.8. - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM 
DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) 
 

• Material: aço inox 

• Acabamento: inox escovado 

• Barra de apoio em “L”  largura de 80cm – para vaso sanitário PCD; 

• Acessórios: considerar fornecimento de todos os acessórios 

necessários para instalação/funcionamento; 

• Aplicação: fornecer e instalar nos sanitários acessíveis junto a pias, 

bancadas e vasos sanitários e, em portas de acesso, conforme a 

ser indicado em projeto e NBR 9050/2015. 

 

1.8.9. - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
  

 

• Será medido por unidade instalada (un).  

• O item remunera o fornecimento e instalação de papeleira de parede 

em metal, acessórios de fixação e a mão de obra necessária para 

sua instalação completa.   

• Aplicação: Nos Sanitários Masculino e Feminino.  

 

 
1.8.10. - DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO 
BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS 
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• Será medido pela área de divisória instalada (m²).  

• O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra 

necessária para instalação de divisória em granito, com espessura 

de 3 cm, inclusive  furos (se necessários); assentamento e 

rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e demais 

elementos de arremate e fixação; acabamento polido na cor cinza, 

Andorinha ou Corumbá, ou conforme indicado em projeto.    

 

 

1.9.1. - LIMPEZA FINAL DA OBRA 
 

• Ao término dos serviços, deverão ser efetuadas rigorosa limpeza e 

remoção total dos detritos, bem como a recuperação de superfícies 

cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos 

serviços. Efetuar limpeza de toda a vidraçaria da Dependência . 

• Executar limpeza e conservação de portas, maçanetas, 

revestimentos laminados etc.;  

• Executar limpeza de bancadas, cubas, bacias sanitárias, mictórios 

e metais de todos os sanitários existentes.  

• Ao final da execução do serviço, deverão ser feitos testes das 

instalações hidráulicas, elétricas, telefone, de modo que o local 

possa ser utilizado de imediato.   

 

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA  

• Entulho: remover diariamente todo entulho proveniente dos 

serviços.  

• Ao final de cada jornada de trabalho deverá ser efetuada limpeza 

geral da área afetada, de forma a permitir a continuidade e o perfeito 

andamento do serviço no dia seguinte.  

• Ao final do serviço, executar criteriosa limpeza de todas as áreas 

afetadas pelos serviços, de forma a permitir o uso imediato de todas 

as partes do prédio, seus equipamentos e instalações, em especial:  

• Manchas de tinta em vidros, esquadrias e pisos;  

• Remoção total de pó;  

• Restos de argamassa em pisos, alvenarias, vidros, louças, etc.;  

• Limpeza de portas, janelas, ferragens, etc.;  

• Outras não descritas acima, que impeçam o uso imediato do prédio.  

• Observações: qualquer pendência relativa à limpeza acima descrita 

impedirá o recebimento provisório do serviço.  
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VERIFICAÇÃO FINAL  

• Será procedida cuidadosa verificação, por parte da 

FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e 

segurança das instalações gerais, de modo que o local possa ser 

imediatamente utilizado.  

• Na verificação final deverá ser obedecida a NB-507/77 - 

Recebimento de serviços de obras de Engenharia e Arquitetura 

(NBR-5675).  

 

 

 

 

 

 

 
Marco Antônio Pinto dos Santos  

- Arquiteto e Urbanista 

CAU: A35132-6 
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Item 

 

Fonte 

 

Código 

 

Descrição 

 

Unidade 

 

Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 

OBRA DE INFRA-ESTRUTURA,  URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE  NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                        255.091,14 

1.                                SINAPI TERMINAL RODOVIÁRIO                                                                                                    - -                                          BDI 1                             -                 255.091,14    RA 

1.1. SINAPI  DEMOLIÇÕES - -  BDI 1 - 10.775,19 RA 

1.1.1. SINAPI 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.  AF_12/2017 
M2 4,55 23,53 BDI 1 28,82 131,13 RA 

1.1.2. SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 
M2 25,25 8,21 BDI 1 10,05 253,76 RA 

 

1.1.3. 

 

SINAPI 

 

97649 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 

REAPROVEITAMENTO.  AF_12/2017 

 

M2 

 

718,80 

 

3,64 

 

BDI 1 

 

4,46 

 

3.205,85 

 

RA 

1.1.4. SINAPI 97663 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 
UN 4,00 11,09 BDI 1 13,58 54,32 RA 

1.1.5. Cotação 175020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 15,50 192,83 BDI 1 236,16 3.660,48 RA 

1.1.6. SINAPI 85184 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M2 86,62 4,89 BDI 1 5,99 518,85 RA 

1.1.7. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 99,02 24,33 BDI 1 29,80 2.950,80 RA 

1.2. SINAPI  SERVIÇOS INICIAIS - -  BDI 1 - 1.032,98 RA 

1.2.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 346,82 BDI 1 424,75 849,50 RA 

1.2.2. Cotação 174501 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 12,00 6,47 BDI 1 7,92 95,04 RA 

1.2.3. Cotação 174502 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 12,00 6,02 BDI 1 7,37 88,44 RA 

1.3. SINAPI  ESQUADRIAS DE MADEIRA - -  BDI 1 - 3.269,70 RA 

 

1.3.1. 

 

SINAPI 

 

91011 

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 

UN 

 

5,00 

 

400,22 

 

BDI 1 

 

490,15 

 

2.450,75 

 

RA 
 

1.3.2. 

 

SINAPI 

 

90830 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 

UN 

 

5,00 

 

133,74 

 

BDI 1 

 

163,79 

 

818,95 

 

RA 
1.4. SINAPI  ESQUADRIAS METÁLICAS - -  BDI 1 - 14.871,84 RA 

 

1.4.1. 

 

SINAPI 

 

91341 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015 

 

M2 

 

12,98 

 

545,81 

 

BDI 1 

 

668,45 

 

8.676,48 

 

RA 
1.4.2. Cotação 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 5,76 648,48 BDI 1 794,19 4.574,53 RA 

1.4.3. SINAPI 73932/1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 4,40 300,78 BDI 1 368,37 1.620,83 RA 

1.5. SINAPI  COBERTURA - -  BDI 1 - 201.470,81 RA 

1.5.1. Cotação 60130 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 5.645,91 8,96 BDI 1 10,97 61.935,63 RA 

1.5.2. Cotação 60131 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 5.645,91 2,37 BDI 1 2,90 16.373,14 RA 

1.5.3. SINAPI 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA  E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 
M2 810,81 124,03 BDI 1 151,90 123.162,04 RA 

1.6. SINAPI  PISOS - -  BDI 1 - 14.478,09 RA 

1.6.1. SINAPI 84191 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 
M2 7,17 110,65 BDI 1 135,51 971,61 RA 
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R
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ANEXO XIII 

PLANILHA FINANCEIRA 

 

↓
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Item 

 

Fonte 

 

Código 

 

Descrição 

 

Unidade 

 

Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 

OBRA DE INFRA-ESTRUTURA,  URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE  NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                        255.091,14 

 

1.6.2. 

 

SINAPI 

 

92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 

 

M2 

 

172,50 

 

58,40 

 

BDI 1 

 

71,52 

 

12.337,20 

 

RA 
1.6.3. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 116,00 8,23 BDI 1 10,08 1.169,28 RA 

1.7. SINAPI  PINTURA - -  BDI 1 - 417,93 RA 

1.7.1. SINAPI 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 8,40 18,45 BDI 1 22,60 189,84 RA 

 

1.7.2. 

 

SINAPI 

 

74145/1 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). 

 

M2 

 

10,16 

 

18,33 

 

BDI 1 

 

22,45 

 

228,09 

 

RA 
1.8. SINAPI  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - -  BDI 1 - 7.013,54 RA 

 

1.8.1. 

 

SINAPI 

 

74234/1 

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 

UN 

 

3,00 

 

502,15 

 

BDI 1 

 

614,98 

 

1.844,94 

 

RA 

1.8.2. SINAPI 86915 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 7,00 71,76 BDI 1 87,88 615,16 RA 

1.8.3. SINAPI 95547 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
UN 7,00 44,30 BDI 1 54,25 379,75 RA 

1.8.4. SINAPI 95544 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_10/2016 
UN 2,00 35,09 BDI 1 42,97 85,94 RA 

 

1.8.5. 

 

SINAPI 

 

86937 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 

UN 

 

1,00 

 

154,65 

 

BDI 1 

 

189,40 

 

189,40 

 

RA 

1.8.6. SINAPI 86882 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4”X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
UN 7,00 18,55 BDI 1 22,72 159,04 RA 

1.8.7. SINAPI 74125/2 
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO 
M2 3,15 407,88 BDI 1 499,53 1.573,52 RA 

1.8.8. Cotação 170521 
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM 

DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) 
UN 2,00 201,54 BDI 1 246,83 493,66 RA 

1.8.9. SINAPI 95544 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_10/2016 
UN 13,00 35,09 BDI 1 42,97 558,61 RA 

 

1.8.10. 

 

SINAPI 

 

79627 

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS 

 

M2 

 

1,44 

 

631,40 

 

BDI 1 

 

773,28 

 

1.113,52 

 

RA 
1.9. SINAPI  LIMPEZA FINAL - -  BDI 1 - 1.761,06 RA 

1.9.1. SINAPI 73806/1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 718,80 2,00 BDI 1 2,45 1.761,06 RA 

- SINAPI  (Sem Código) - -  BDI 1 - - RA 
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Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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00% Outros. 

 

 

 

écnico 

arco Antonio Pinto dos Santos 

 

Item 

 

Fonte 

 

Código 

 

Descrição 

 

Unidade 

 

Quantidade 

Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) OBRA DE INFRA-ESTRUTURA,  URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE  NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                        255.091,14 

 

Responsável T  
Nome:          M  
CREA/CAU:  A35 132-6 

ART/RRT:    797 9710 

 

R
EC

U
R

SO
  

 

↓ 

 

 

Observações: 

 

 

 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 1 

 

 

Queluz/SP 

Local 

 

 terça-feira, 2 de abril de 2019   

Data 
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ANEXO XIV 

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO 

DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO 

TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , CONFORME ANEXOS 

 

TOMADA DE PREÇOS 02/2019 

 

                       Pelo presente instrumento particular de Ordem de Execução de 

Serviço CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA GLOBAL, conforme Tomada de 

Preços 02/2019, nos termos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, entre a 

Prefeitura Municipal de Queluz neste ato representado pela Sr. LAURINDO 

JOAQUIM DA SILVA GARCEZ, Prefeito Municipal, adiante designada 

ORDENADORA e a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  , adiante denominado 

EXECUTOR, tem justo e acordado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui o objeto da presente Ordem de Execução de Serviço, e, portanto 

obrigação principal do Executor, a REALIZAÇÃO DE OBRA DE 

INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO TERMINAL 

RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO , CONFORME ANEXOS,, no Município de 

Queluz, Estado de São Paulo conforme Anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

 

O prazo de execução da presente Ordem de Execução de Serviço, será de 04 

(quatro)  meses   contados a partir da assinatura da presente. Em caso de atraso 

do serviço, a parte culpada arcará com os prejuízos apurados, salvo se houver 

motivo justificado. Em caso de infração á presente O.E.S., haverá aplicação de 

conforme previsto no edital.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

O valor estabelecido para a presente Ordem de Execução de Serviço, conforme 

Licitação, está orçada R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   firmado entre a 

Prefeitura Municipal e o EXECUTOR.  
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

A forma de pagamento será conforme o cumprimento do Cronograma Físico- 
Financeiro das obras e adimplemento da obrigação da contratada, desde que 
regular e devidamente atestado por esta administração e conforme 
disponibilização dos Recursos Financeiros pela Caixa Econômica Federal, 
ficando a total responsabilidade das licitantes em participar deste certame.  
10.1.7- A liberação de recursos deverá ocorrer conforme previsto no item 5.4.1 
do Contrato de Repasse – Transferência Voluntária nº 
856822/2017/MCIDADES/CAIXA, Processo nº 2578.1039570-96/2017. 
 
 A despesa decorrente da presente Ordem de Execução de Serviços onerará a 
seguinte dotação orçamentária constante do exercício de 2019, conforme segue: 

 
02.07.00- Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Municipais 

15.451.0014.1024- Reforma do Terminal Rodoviário 
4.90.51.00- Obras e Instalações 

05- Transferências e Convênios Federais Vinculados 
01-Tesouro 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA 

O EXECUTOR é o único responsável pelo serviço, seguros, encargos sociais, 
alimentação e outros inerentes à execução dos serviços, bem com, por danos 
ou prejuízos causados a municipalidade ou a terceiros, por dolo, imperícia, 
imprudência ou negligencia, bem como, pelo risco advindo de caso fortuito ou 
maior, por acidente de trabalho ou transito de seus empregados, ficando 
rescindido de pleno direito a presente Ordem de Serviço, se houver infração as 
normas acima referidas, sem direito ao EXECUTOR a qualquer indenização.  
 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA ORDENADORA 

A ORDENADORA obriga-se a proceder à fiscalização, receber e analisar todas 
fases do serviço, em conjunto com responsáveis pela Secretaria Municipal de 
Obras. 
Poderá a mesma sustar pagamentos, no caso de inobservância pelo 

EXECUTOR, quaisquer exigências formuladas em relação do objeto da presente 

Ordem de Executor de Serviço.  

CLÁUSULA SÉTIMA –DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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A ORDENADORA poderá rescindir unilateralmente a presente Ordem de 

Execução de Serviço por motivo justificado, independentemente da interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem que assista ao EXECUTOR, qualquer direito de 

reclamação ou indenização alem dos valores devidos referente aos serviços já 

realizados por ocasião da rescisão.  

 

Para todas as decisões decorrentes desta Ordem de Execução de Serviço, será 

competente ao fórum da Comarca de Queluz, seja qual for o domicilio dos 

CONTRATANTES, se excluído qualquer outro por mais privilegio que seja.  

E por estarem assim às partes ajustadas, assinam o presente instrumento 

particular em duas vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, 

que também assinam o presente termo, para um só fim.  

 

Queluz, XXXXXXXXXXXXXXXX.  

 

LAURINDO JOAQUIM DA SILVA GARCEZ 

Prefeito Municipal 

 

______________________ 

Executor. 

TESTEMUNHAS :  

 

1 -...........................................................................  

 

2 - ...........................................................................    
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Senhor Licitante, Visando à comunicação futura entre 

esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 

preencher o recibo de retirada do Edital e remete-lo à Seção de Licitações, pelo 

e-mail licitacao@queluz.sp.gov.br  

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal 

de Queluz da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.  

Recomendamos, ainda, consultas à referida página 

(www.queluz.sp.gov.br) para eventuais comunicações e ou esclarecimentos 

disponibilizados acerca do processo licitatório.  

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET (enviar pelo e - mail 

licitacoes@queluz.sp.gov.br )  

 

Denominação:____________________________________________  

CNPJ:_______________________________________  

Endereço:__________________________n°____ bairro_________  

Cidade:___________________Estado________________CEP______ 

e-mail:_______________________________________________          

Telefone:_____________________    Fax: _____________________  

 Obtivemos, por meio do acesso à página www.queluz.sp.gov.br, nesta data, 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  


