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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SC  

 

 

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 31/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 104/2020 

 

 

O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, Inscrito no CNPJ sob nº 83.102.640/0001-30, através do seu Prefeito, 

representado neste ato pelo Sr. OSNI FRANCISCO DE FRAGAS, inscrito no CPF sob nº 019.948.599-

20, nos termos da Lei No. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei No. 8.883, de 08 de junho 

de 1994 e demais legislações complementares, torna público para conhecimento dos interessados que 

está realizando Licitação, na modalidade de MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS – EXECUÇÃO 

INDIRETA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL – MENOR PREÇO GLOBAL, e 

receberá os envelopes da Documentação de Habilitação e Propostas de Preços para o objeto do 

presente Edital de Licitação, até as 09h00min horas do dia 15/12/2020 através de seu Protocolo Geral 

localizado na Secretaria da Fazenda, sito na Rua Vereador Joaquim Boeing, 40 – Centro – Ituporanga - 

SC. 

 

a) A reunião para abertura dos envelopes contendo a ―Documentação‖ e ―Propostas de Preços‖ será 

realizada no dia 15 de dezembro de 2020 às 09h30min na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, 

localizada na Rua Vereador Joaquim Boeing, 40 – Centro – Ituporanga - SC, com a presença ou não dos 

proponentes. 

 

b) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e 

hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e ou enviadas por 

qualquer meio, anteriormente à data do vencimento. 

 

c) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 

realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficara automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

01- DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

O presente Edital tem pôr objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FREI GABRIEL NO CENTRO DO MUNICÍPIO. 

 

02-DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

 
2.1. Será admitida a participar deste Edital, qualquer empresa, devidamente cadastrada no Município 
de Ituporanga até 03 (três) dias antes da abertura dos envelopes, e com ramo de atividade 
compatível com o objeto desta Licitação, não sendo admitido consórcio, sendo a proponente a ser 
contratada, a única responsável pelo fornecimento dos materiais e a mão de obra necessária. 
 
2.2. É vedada à participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou falência, ou que tenha sido 
declarada inidônea por ato do Poder Público nas esferas municipais, estaduais e federais ou ainda, que 
esteja com direito de participar de licitação suspenso no Município de Ituporanga; 
 
2.2.1 – É vedada a participação nos casos previstos na lei municipal LEI Nº. 2.156 de 04.01.07, em 
especial o Art. 3º. É vedado a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação 
de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, do prefeito, vice-
prefeito, secretários municipais, presidente de fundação pública municipal e seus diretores, 
devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação. 
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2.3. Apresentar os documentos de habilitação e da proposta, em envelopes distintos que passamos a 
chamar de ENVELOPE Nº 01, ou envelope da "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" e ENVELOPE Nº 
02, ou envelope da "PROPOSTA DE PREÇOS", no local, data e horário indicados neste Edital; 
 
2.4. Não será admitida a participação conjunta nesta licitação, de Empresas controladoras, controladas, 
coligadas ou subsidiárias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um mesmo 
representante. 
 
2.5. Toda Documentação de Habilitação e Proposta de Preço deverá ser apresentada à época pertinente, 
preferencialmente, rubricada e ordenada na forma deste Edital. 
 
2.5.1. Esclarecimentos poderão ser obtidos por e-mail: cpl@ituparanga.sc.gov.br, 

licitacao@ituparanga.sc.gov.br e planejamento@ituporanga.sc.gov.br discriminando no assunto 

o número da Tomada de Preços, ou pessoalmente no setor de projetos no Planejamento e no 

setor de Licitações da Prefeitura do Município de Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim 

Boeing, 40, Centro das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min e pelo fone (**47) 

3533-1211. O Edital e o Projeto completo poderão ser obtidos pelos interessados no endereço 

eletrônico: www.ituporanga.sc.gov.br, no link Prefeitura/Editais/Licitações. 
 
 
2.6. Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, far-se-á necessário 
credenciamento, com menção expressa de amplos poderes, inclusive para o recebimento de intimação 
para desistência de recursos. A não apresentação do credenciamento não implica a inabilitação do 
licitante, mas o impede de manifestar-se, nas sessões, contra as decisões tomadas pela Comissão 
Permanente de Licitações.  
 
2.6.1. Se representada pelo Sócio, deve apresentar: 

 

a) - Ato Constitutivo: Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na Junta Comercial, em 

se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser apresentado acompanhado de ata de 

eleição de seus administradores. Empresa individual: Deverá o licitante apresentar Registro Comercial, 

devidamente inscrito na Junta Comercial. Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de Autorização: Quando 

tratar-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País (comprovando que tem 

poderes para tomar e assinar decisões pela empresa); 

b) - Documento de Identificação; 

c) – Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

2.6.2 - Se representada por procurador, deve apresentar: 

 

a) - Ato Constitutivo: Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na Junta Comercial, em 

se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser apresentado acompanhado de ata de 

eleição de seus administradores. Empresa individual: Deverá o licitante apresentar Registro Comercial, 

devidamente inscrito na Junta Comercial. Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de Autorização: Quando 

tratar-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

b) - Documento de Identificação civil (RG. Carteira de registro profissional, etc.); 

c) - Procuração pública com firma reconhecida; 

d) - Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

2.6.3 - Se remetida via postal, deve apresentar, fora dos envelopes (caso venha o representante): 

 

a) - Ato Constitutivo: Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na Junta Comercial, em 

se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser apresentado acompanhado de ata de 

eleição de seus administradores. Empresa individual: Deverá o licitante apresentar Registro Comercial, 

mailto:cpl@ituparanga.sc.gov.br
mailto:licitacao@ituparanga.sc.gov.br
mailto:planejamento@ituporanga.sc.gov.br
http://www.ituporanga.sc.gov.br/
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devidamente inscrito na Junta Comercial. Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de Autorização: Quando 

tratar-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País 

b) - Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

c) - Documento de Identificação civil (RG. Carteira de registro profissional, etc.); 

d) - Procuração pública com firma reconhecida; 

 

2.6.4 - Os documentos de credenciamento de que tratam os itens 2.6.1 e 2.6.2, deverão vir FORA DOS 

ENVELOPES de documentação e proposta de preços, e ficarão retidos nos autos. 

 

2.6.5 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 
 
2.7. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, deverá apresentar, no envelope da habilitação, certidão 
emitida pela Junta Comercial (conforme art. 8° da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007) ou 
declaração firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, além de todos os documentos previstos para habilitação.  
 
2.8. O credenciamento do licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte somente será 
procedido pela Comissão Permanente de Licitações se o interessado comprovar tal situação jurídica.  
 
2.9. A não comprovação de enquadramento da empresa como ME ou EPP, na forma do estabelecido no 
item 2.7 deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a Comissão Permanente 
de Licitações, dos benefícios da Lei Complementar n°123/2006. Aplicáveis ao presente certame.  
 
2.10. A responsabilidade pela declaração de enquadramento, conforme previsto nos itens anteriores, é 
única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir 
de um enquadramento falso ou errôneo. 
 

 

03- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope N°. 01      

 
3.1. Poderá participar do presente Edital, qualquer empresa do ramo, e desde que apresente os 
documentos a seguir descritos, em original, fotocópia autenticada por Tabelião, por servidor designado 
pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente 
legíveis), todos da sede (matriz) da proponente, em única via: 
 
3.1.1. – Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) (Atualizado); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município da sede do licitante; 
 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão Negativa de Débito ou 
equivalente; Prova de regularidade relativa a Tributos Federais, Previdenciária e a Dívida Ativa da 
União (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria 
da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); (De acordo com a portaria MF Nº 
358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de outubro de 2014. 
 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Secretaria de Estado 
da Fazenda, do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente na forma da Lei;   
 
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do 
Município, do domicílio ou sede da empresa; 
 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 



4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SC  

 

 
g) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT). 
 
h) Comprovante de Cadastro atualizado junto a Prefeitura do Município de Ituporanga (CRC). 
 
i) Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na Junta Comercial, em se tratando de 
Sociedades Comerciais por ações, deverá ser apresentado acompanhado de ata de eleição de seus 
administradores. Empresa individual: Deverá o licitante apresentar Registro Comercial, devidamente 
inscrito na Junta Comercial. Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de Autorização: Quando tratar-se de empresa 
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. 
 
3.1.2.  – Quanto à Qualificação Técnica: 
 
a) Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado da sede do licitante, 
dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercício de atividades relacionadas com o objeto 
desta licitação (Pessoa Jurídica), e a Certidão de registro do Engenheiro responsável pela empresa 
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade (Pessoa 
Física); 
 
b) Atestado de capacidade técnica do profissional pertencente ao quadro técnico da empresa licitante, 
devendo o atestado conter o nome, o endereço e o telefone de contato do atestante ou qualquer outra 
forma de que o município possa valer-se para manter contato com a empresa declarante, comprovando 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, original ou cópia autenticada, expedido por pessoa física ou jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, acompanhado 
da respectiva certidão de Acervo Técnico — CAT, conforme prevê o Art. 30 § 1

o
  Inciso I comprovando 

que o licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional 
de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas 
estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação vedado 
as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;  
 
c) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro 
permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser 
comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, 
por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de 
registro de empregado ou contrato social, conforme o caso. 
 
c1) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional 
deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a 
qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital.  
 
c2) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico todas 
serão inabilitadas.  
 
c3) Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referente a obras e/ou serviços em 
andamento. 
 
d) Declaração subscrita por seu responsável legal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de 
instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessário ao cumprimento do 
objeto deste Edital; 
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e) Declaração subscrita por seu responsável legal, declarando que o licitante através de seu responsável 
técnico efetuou vistoria completa nos locais dos serviços, responsabilizando-se pelo levantamento dos 
dados quantitativos e qualitativos e pela conferência de medidas nos locais, necessários para o total 
conhecimento de todas as particularidades dos serviços e obras de engenharia a serem efetuadas, não 
sendo aceitas, para efeitos legais, posteriores alegações de desconhecimento dos mesmos, decorrente 
de erros ou imperícias no levantamento executado. 
 
3.1.3.  - Quanto a Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já, exigível e apresentado 
na forma da lei, com a indicação do n° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e 
numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, cujos índices deverão ser apurados e apresentados (em planilha) pela aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
 
 

AD 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: --------- = índice mínimo: 0,05 

PC 
 

AC 
LIQUIDEZ CORRENTE: -------- = índice mínimo: 1,00 

PC 
 

AC + ARLP 
LIQUIDEZ GERAL: ----------------- = índice mínimo: 1,00 

PC + PELP 
 

PL 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: --------------- = índice mínimo: 1,00 

PC + PELP 
 

PC + PELP 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- = índice máximo: 0,51 

AT 
 

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível (caixa+ banco); ARLP = Ativo Realizável em Longo 
Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível e 
Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido. 
 
Observação1: É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele 
ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 
 
Observação2: A empresa constituída a menos de um ano poderá apresentar balanço de abertura. 
 
b) DECLARAÇÃO de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, em atenção 
ao disposto no artigo 7. °, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal 
n° 4.358-02 (ANEXO II); 
 
c)Certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 
(Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 
1º/4/2019, as certidões dos modelos "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser 
solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas 
conjuntamente, caso contrário não terão validade); 
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d) Declaração da proponente da inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação, nos 
termos do artigo 32, parágrafo 2º, da Lei Nº 8.666/93, de que não foi declarada inidônea e nem está 
suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal (Anexo III); 
 
e) Declaração emitida pela empresa atestando que a empresa não possui em seu quadro societário 
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em 
atendimento à vedação disposta na legislação (pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que 
tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 
sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria e 
assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na LDO vigente da 
época da contratação, comprovadas pelo Município), sendo de inteira responsabilidade do Município a 
fiscalização dessa vedação (Art. 18, XII, Lei 13.408/2016), (Meio Físico e Aba "Processo de Execução" 
da Plataforma +Brasil);conforme modelo ANEXO VI.  
 

f) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo ANEXO V. 
 
g) Os documentos acima referidos deverão ser encaminhados na ordem em que estão mencionados. 
 
 

3.2. Os documentos apresentados sem prazo de validade expresso considerar-se-á 60 (sessenta) dias 

da data da emissão, com exceção do (s) Atestado (s), bem como os documentos, cuja renovação se 

torna impossível. 

 

3.3. As licitantes que não apresentarem em forma legal e em perfeitas condições a documentação 

exigida na condição anterior serão consideradas inabilitadas e excluídas das fases subsequentes da 

Licitação, sem direito a qualquer reclamação ou indenização. 

 

3.4.  A participação nesta Tomada de Preços importa à licitante, na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como observância nos regulamentos, normas administrativas e 

técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. 

 

3.5.  Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a Administração a licitante 

que tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, 

falhas ou irregularidade que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

3.6. A Impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentada de conformidade com 

parágrafo 1º., do artigo 41, da Lei N.º 8.666/93. 

 

3.7. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, pôr cola ou lacre, 

devendo o mesmo ser timbrado e /ou identificado com o número do (CNPJ) da firma licitante, contendo o 

seguinte endereçamento: 

 

MUNICÍPIO DE ITUPORANGA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

RUA VEREADOR JOAQUIM BOEING, 40- CENTRO 

88400-000- ITUPORANGA- SANTA CATARINA 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 31/2020 

ENVELOPE 01: “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

NOME DA EMPRESA LICITANTE: 

 

4- DA PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope N°. 02 

 
4.1. No envelope Nº 2, a PROPOSTA DE PREÇOS, deverá ser apresentada no original ou em fotocópia 
autenticada, elaborada através de meio eletrônico, em papel timbrado ou identificado com carimbo 
padronizado do (CNPJ) da firma licitante, em uma única via, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva, 
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indicando o número deste Edital, bem como, datada, assinada na última folha e rubricada as demais pelo 
representante legal da licitante. A proposta de preços deverá ser Obrigatoriamente conforme 
instruções abaixo:  
 
4.1.1 - Para formular a proposta em meio eletrônico, a empresa licitante deverá cadastrar-se no portal 
https://ituporanga.atende.net, inserir todos os dados da empresa e após o cadastro e liberação do 
acesso pelo TI do Município de Ituporanga, deverá acessar com o seu CNPJ e senha cadastrada, clicar 
em fornecedor conforme figura abaixo: 
 

 
 
Após clicar em acessar online, inserir a sua proposta contendo valores unitários com no máximo 02 
(duas) casas decimais, deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, conter marca dos 
produtos ofertados (quando existir), telefone de contato, número da conta bancária, não podendo 
conter rasuras ou entrelinhas (caso não tenha campo para inserir tais informações, deverão estar em 
folha complementar), devendo ser assinada, rubricada em todas as páginas e, deverá conter ainda: 
 

a) A Proposta de Preços deverá consignar, expressamente, a assinatura do representante legal do 

licitante em cada planilha conforme Anexo deste Edital. Anexo à proposta de preços o licitante deverá 
apresentar o cálculo do BDI e o cronograma físico financeiro (em planilha); 
  
b)Na Proposta de Preço já estarão incluídos todos os materiais, equipamentos e serviços necessários ao 
perfeito cumprimento do objeto especificado, os tributos, inclusive contribuições fiscais e para-fiscais, 
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, ferramentas, acessórios, instalações, utensílios, 
transporte, acondicionamento, bem como quaisquer outros custos que poderão ocorrer até o fiel 
cumprimento do objeto ora licitado.OBS: As propostas devem levar em consideração que alguns 
itens do orçamento geral são baseados em composições específicas elaboradas pelo projetista, 
que estão em anexo nas planilhas de orçamento. 
 
c) Conter assinatura, nome por extenso, Nº CPF e RG do signatário, sua função e/ou cargo na 
empresa, tudo de modo legível. 
 
d)Conter prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de sua abertura, sendo este o prazo considerado em caso de omissão; 
 
e) As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do vencimento desta 
licitação. 
 
f) A proposta uma vez aberta é irretratável e irrenunciável, e à licitante inadimplente serão aplicadas as 
penalidades previstas no Art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e alterações, respeitado o disposto no seu artigo 43, 
parágrafo 6º.        

https://ituporanga.atende.net/
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g) Serão desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte qualquer 
um dos itens dos envelopes n.s. 1 e 2;         
 
h) Não serão tomadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital, nem as 
propostas que contiverem apenas o oferecimento de uma redução sobre a proposta mais barata; 
 
i) A Proposta de Preços deverá se acondicionada e apresentada em envelope opaco, lacrado e/ou 
fechado, devendo o mesmo ser timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do (CNPJ) da firma 
licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres: 
Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitários e totais, prevalecerá o unitário, e entre 
algarismos e extenso, prevalecerá o extenso; 
 
j) A licitante terá sua proposta desclassificada para o item cuja especificação não for compatível com a 
descrição e unidades relacionadas no Anexo VI do Edital; 
 
4.1.2 - É de exclusiva responsabilidade de o licitante acessar o sítio eletrônico para cadastramento da 
proposta com antecedência ao término do prazo. 
 
4.1.3 - Não serão aceitas propostas não cadastradas no sítio eletrônico, ainda que em virtude de 
problemas verificados no sistema, encaminhado (o problema) ao setor de TI até três dias antes do 
término do prazo para abertura do certame. 
 
 

MUNICÍPIO DE ITUPORANGA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

RUA VEREADOR JOAQUIM BOEING, 40- CENTRO 

88400-000 – ITUPORANGA- SANTA CATARINA 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.31/2020. 

ENVELOPE N°.02: PROPOSTA DE PREÇOS 

NOME DA EMPRESA LICITANTE: 

 

 
05- DA REPRESENTAÇÃO DO LICITANTE 
 
5.1. Na hipótese de a proponente não estar representada na licitação por Administrador expressamente 
nomeado no estatuto ou contrato social, a mesma poderá fazer-se representar por elemento credenciado, 
por carta ou por procuração, onde contenha o número de sua cédula de identidade que deverão ser 
apresentados na ocasião, ficando retido o credenciamento. 
 
5.1.1. É recomendável estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, um 
representante de cada proponente, devidamente credenciado e identificado. 
 
5.2. Não será permitida a participação, na reunião, de mais de um representante em nome de cada 
proponente. 
 
5.3. Durante os trabalhos só será permitida manifestação oral ou escrita do representante legal ou 
credenciado pela empresa proponente. 

 

06- DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

 

6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas que 

queiram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação, processará a análise e julgamento dos 

documentos e propostas de preços. 

 

6.2. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação. E, caso a 

Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise da 
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documentação de habilitação, e realizar diligências e consultas, marcando nova data e horário para 

prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão aos licitantes; 

 

6.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que tenham as 

propostas, devidamente fechados, deverão ser devidamente rubricados pela Comissão Permanente de 

Licitação e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja decidida a habilitação; 

 

6.4. A comissão manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes N.º 2 

(Proposta de Preços) devidamente fechados e rubricados, até o término recursal, de que trata o inciso I, 

art. 109, da Lei N.º 8.666/93; 

 

6.5. Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e proposta, será lavrada ata 

que mencionará todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as reclamações e 

impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, cuja 

Ata, será assinada pelos membros da Comissão Permanente De Licitação e por todos os licitantes 

presentes; 

 

6.5.1.  Não serão levadas em consideração as declarações feitas posteriormente; 

 

6.6. Não havendo licitante inabilitada ou se todos os inabilitados manifestarem desistência, 

expressamente, em interpor recurso, intenção essa que deverá constar do termo de renúncia do prazo 

recursal, assinada por todos os licitantes presentes, proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes 

contendo as propostas das empresas habilitadas, sendo as mesmas rubricadas folha por folha por todas 

as participantes, na presença da Comissão Permanente de Licitação, que, igualmente, as rubricara; 

 

6.7. O não comparecimento da licitante ao ato de abertura da proposta, ou falta de sua assinatura na 

respectiva Ata, implicará em aceitação das decisões da Comissão Permanente de Licitação; 

 

6.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento ou 

proposta será recebido pela Comissão Permanente de Licitação; 

 

6.9. Fica sem o direito de reclamar contra o processamento da presente licitação o licitante que se 

recusar a rubricar as propostas apresentadas ou, no caso de ocorrer o previsto no item 6.7, houver 

assinado a Ata. 

 

07- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 

7.1. Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

deste Edital e seus anexos, e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

7.1.2. Havendo discordância entre o valor unitário e o total, prevalecerá sempre o unitário. 

 
7.2. O seu exclusivo critério, o Município de Ituporanga, poderá aceitar propostas em que se verifiquem 
erros de cálculos, mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte: 
 
7.2.1. Erro na transcrição das quantidades da relação fornecida para a proposta: o produto será corrigido 
devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o total. 
 
7.2.2. Erro da multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-
se o preço unitário e a quantidade, e corrigindo-se o produto. 
 
7.2.3. A Comissão de Licitação terá autoridade bastante para proceder a tais correções, com ressalva do 
Presidente da Comissão, ou de quem venha este a delegar tal encargo. 
 
7.3. Atendidas as condições de julgamento, a adjudicação será feita a uma única ou mais empresas. 
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7.4. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam as especificações e as exigências 
contidas neste Edital e seus anexos, bem como aquelas com valor excessivo ou com preços 
manifestamente inexequíveis. 
 

7.5. No caso de todos os licitantes serem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova 

documentação ou de novas ofertas, respeitando o disposto no parágrafo único, do artigo 48, da Lei Nº 

8.666/93 e alterações. 

 

7.6. No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas e preços, a decisão 

será por sorteio, em ato público, na presença das licitantes interessadas, obedecido o parágrafo 2
o
., do 

Artigo 3
o
., e Parágrafo 2

o
., do Artigo 45, da Lei Nº 8.666/93. 

 

7.7. Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que contenha vantagem 

não prevista no edital. 

 

7.8. Caberá a Comissão Permanente de Licitação proceder ao julgamento da presente licitação, 

submetendo o seu resultado a consideração do Prefeito Municipal, com vistas à homologação da 

adjudicação; 

 

7.9. A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após 

homologação realizada pelo Prefeito Municipal. 

 

7.10. Em caso de desistência da primeira classificada, antes ou após a adjudicação, a Comissão 

Julgadora poderá convocar os demais licitantes remanescentes, na ordem de classificação para 

substituí-la nas mesmas condições estabelecidas, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação. 

 

7.11. A Administração, até a assinatura do "Termo de Contrato", ou a qualquer tempo, poderá 

desclassificar a licitante vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba direitos a 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento de 

qualquer circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade 

financeira, técnica, ou administrativa; 

 

7.12. Poderão também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem técnica, 

administrativa ou jurídica, devidamente fundamentando sempre ao amparo do disposto nas Leis 

Federais Nº. 8.666/93 e 8.883/94. 

 

7.13. A Homologação e Adjudicação estão condicionadas ao parecer do setor técnico do 

Planejamento quanto à planilha da proposta apresentada pela vencedora. 
 

08 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

 

8.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, a licitante adjudicada que descumprir as condições deste Edital de Licitação poderá a 

Administração, garantida a previa defesa, aplicar as seguintes penalidades: 

 

8.1.1. Multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do termo contratual, para o caso de ocorrer 

recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do mesmo. 

 

8.1.2. No caso de atraso ou negligência na execução do objeto licitado, será aplicada multa diária de 0,1%  

(zero vírgula um por cento) calculado sobre o valor total do termo contratual, até o 10 (décimo) dia. 

 

8.2. Em caso de inexecução parcial ou total do termo contratual, a Administração poderá garantida a 

prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 
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8.2.1. Advertência: 

 

8.2.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor total do Termo Contratual;   

 

8.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos; 

 

8.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

8.3. Os valores das multas serão descontados de qualquer fatura ou crédito existente no Órgão não se 

efetuando qualquer pagamento de fatura, enquanto referida multa houver sido paga ou relevada à 

penalidade aplicada. 

 

8.4. O valor da multa será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura Municipal de 

Ituporanga.  

 

8.5. Nenhum pagamento será feito a licitante a ser contratada, que tenha sido multada, antes de paga ou 

relevada à multa. 

 

8.6. A aplicação das penalidades estabelecidas no presente Edital é de competência exclusiva do 

Senhor Prefeito Municipal. 

 

8.7. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior‖, devidamente 

comprovado. 

 

09- DOS RECURSOS   

 

9.1. Dos atos praticados pela Administração decorrentes da presente licitação, cabem: 
 

9.1.1.  Recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da Ata, 

nos casos de: 

 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

 

b) julgamento das propostas; 

 

c) anulação ou revogação da licitação; 

 

d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

 

e) rescisão do termo contratual. 

 

9.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o 

objeto da licitação ou do termo contratual, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

9.2. A intimação dos atos referidos no subitem 9.1.1.  alíneas " a",  "b",   "c"  e  ―e‖,    excluídos   os   

relativos a advertência e multa de mora, e no subitem 9.1.2.,  será  feita  mediante  publicação  na  

imprensa  oficial,  salvo  nos   casos  previstos   nas  alíneas  "a"  e   "b",  se presentes  os  prepostos  

das  licitantes   no  ato   em  que  foi  adotada  a   decisão, que poderá ser feita por  comunicação direta 

aos interessados, mencionando-se o fato na respectiva  Ata; 
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9.3. Os recursos previstos nas alíneas "a" e "b" do subitem 9.1.1. terão efeito suspensivo,  podendo a 

autoridade competente, motivadamente e  presentes   razões  de  interesse público, atribuir aos demais 

eficácia suspensiva. 

 

9.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

 

9.5. Os recursos deverão ser propostos por escrito e dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio do 

Presidente da Comissão de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo, de 05 (cinco) 

dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado a autoridade superior, devendo, 

neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

9.6. É vedada a licitante a utilização de recurso ou de impugnações como expediente protelatório ou que 

vise tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento, poderá a Comissão 

Permanente de Licitação arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor a aplicação ao 

autor às sanções cabíveis. 

 

9.7. Os recursos interpostos fora do prazo legal, não serão levados em consideração. 

 

10- DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.1. As obrigações contratuais são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta contratual que 

independentemente faz parte integrante deste edital. 

 

11- DO TERMO CONTRATUAL 

 

11.1. Será firmado contrato, minuta (anexo I), que constitui parte integrante do presente Edital, cujas 

cláusulas e condições são reguladas pela Lei No. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

decorrentes da Lei No. 8.883, de 08 de junho de 1994. 

 

11.2.  Farão parte integrante do termo contratual todos os elementos apresentados pelo licitante 

vencedor, que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 

11.3.  O Município de Ituporanga, convocará a licitante vencedora para assinar o ―Termo de Contrato ―, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas 

neste Edital, sob pena de decair o seu direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

artigo 81, da Lei No. 8.666/93. 

 

11.4.  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o ―Termo de Contrato―, no prazo estabelecido no 

subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as 

penalidades a que se refere a Lei No. 8.666/93; 

 

11.5.  É facultado a Administração, quando o convocado não assumir o termo contratual no Prazo e 

condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei No.  

8.666/93; 

 

11.6.  O Prazo de convocação para assinatura do Termo Contratual poderá ser prorrogado, por uma 

única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja 

apresentado motivo devidamente justificado; 
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12-DA VIGÊNCIA 

 
12.1. O período de vigência do contrato a ser assinado com a proponente vencedora será de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado casa haja interesse das partes, mediante termo aditivo, na forma e 
prazo estabelecidos na lei vigente. 

 

13-DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

13.1. Os pagamentos serão efetuados em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em 

sua conta corrente. As demais condições são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta 

contratual (Anexo I) que independentemente de transcrição faz parte integrante deste Edital. 

 

14-DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO TERMO CONTRATUAL 

 

14.1. A inexecução e a rescisão do termo contratual serão reguladas pelo artigo 58, inciso II, e 77 a 80, 

seus parágrafos e incisos, da Lei Nº 8.666/93. 

 

14.2. A alteração do termo contratual dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos, da Lei 

Nº 8.666/93. 

 

15-DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO        

 

15.1. Por razões de interesse público, ou em decorrência de fato superveniente, a Administração poderá 

revogar ou anular a presente licitação, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenização, 

ressalvando o disposto no parágrafo único, do artigo 59, da Lei Nº 8.666/93; 

 

15.2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do termo contratual, ressalvado o disposto no 

parágrafo único, do artigo 59, da Lei Nº 8.666/93; 

 

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

 

16-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA        

 

16.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária do orçamento de 2020 e dotações do ano subseqüente, conforme segue. 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

7 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 

1 Departamento de Transportes e Obras 

2022 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Transporte e Obras 

3339030510000000000 Material de conserv. e manut. bens uso comum povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

1 Departamento de Urbanismo 

1014 Construção e Reformas de Praças e Jardins 

3449030510000000000 Material para Construção e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

2 Fundo Municipal de Pavimentação 

1006 Pavimentação de Ruas e Avenidas 

3339030510000000000 Material de conserv. e manut. bens uso comum povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   
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Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

1 Departamento de Urbanismo 

1014 Construção e Reformas de Praças e Jardins 

3339030510000000000 Material de conserv. e manut. bens uso comum povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

2 Fundo Municipal de Pavimentação 

1006 Pavimentação de Ruas e Avenidas 

3449030510000000000 Material para Construção e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

1 Departamento de Urbanismo 

2023 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Urbanismo 

3339030510000000000 Material de conserv. e manut. bens uso comum povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

3 Fundo Municipal de Saneamento Básico 

2055 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico 

3449030510000000000 Material para Construção e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

3 Fundo Municipal de Saneamento Básico 

2055 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico 

3339030510000000000 Material de conserv. e manut. bens uso comum povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

2 Fundo Municipal de Pavimentação 

1006 Pavimentação de Ruas e Avenidas 

3449030510000000000 Material para Construção e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo 

3500700 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal para Municípios e Estados - União 

 

17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS        

 

17.1. Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital.  

 

17.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 

Edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Nº 8.666/93. 

 

17.3. A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a licitante 

examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, e obteve informações sobre qualquer ponto 

duvidoso antes de apresentá-la, e considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a 

elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 
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17.4. A licitante vencedora assumira integralmente e exclusivamente todas as responsabilidades no que 

diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e os demais encargos que por ventura 

venham a incidir sobre o objeto do presente Edital. 

 

17.5. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões de que trata 

o parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal Nº 8.666/93. 

 

17.6. No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados para a abertura 

das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias decorridos a partir do 

último aviso publicado e utilizando-se dos meios anteriormente adotados para a nova divulgação. 

 

17.7. O envelope Nº 2 - Proposta de Preços de licitante inabilitado, não retirado pelo representante da 

interessada na data da abertura das demais propostas, ficará em poder da Comissão Permanente de 

Licitação, devidamente "lacrado" a disposição da empresa durante 10 (dez) dias corridos, a contar da 

citada data. Findo este prazo, será providenciada a remessa do mesmo a licitante interessada, através 

dos Correios, adotando-se a precaução de praxe. 

 

17.8. É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 

 

17.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer técnico interno ou externo em 

qualquer fase da presente licitação. 

 

17.10. Na contagem dos prazos estipulados na presente licitação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o do vencimento. 

 

17.11. Quaisquer dúvidas sobre o presente Edital deverão ser objeto de consulta à Comissão 

Permanente de Licitação em até (02) dois dias antes da data de abertura da licitação. 

 

17.12. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações, reservando-

se ainda ao Município de Ituporanga, o direito de revogar no todo ou em parte o presente Edital, sem que 

dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou indenização por parte das licitantes. 

 

 
17.13. Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS   
ANEXO IV – QUADRO DE ORÇAMENTO, MODELO DE PROPOSTA, 
DISCRIMINATIVO/CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO V – FOLHA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO. 
 
17.14. Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir todas as questões desta Tomada de 
Preços, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil. 

 

Ituporanga, 30 de novembro  de 2020. 

 

OSNI FRANCISCO DE FRAGAS 

Prefeito 
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ANEXO I 

 
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº31/2020 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2020 

 

MINUTA CONTRATO N° ____/2020 

 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA 

E A EMPRESA ______________________ 

 
O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Vereador Joaquim 

Boeing, Nº 40, Centro, Ituporanga/SC, inscrita no CNPJ nº 83.102.640/0001-30, neste ato representado 
por seu Prefeito o, Senhor OSNI FRANCISCO DE FRAGAS, inscrito no CPF sob nº 019.948.599-20, a 
seguir denominada CONTRATANTE, e a Empresa _________________________________, pessoa jurídica 

de direito privado, sito à _____________________, cidade de ______________________, Estado de 

______________________, inscrita no CNPJ sob o n° ______________________, neste ato representada por 

seu titular, Senhor (a) ______________________, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam 

firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação 

pertinente, assim como pelas condições do Edital de Tomada de Preços nº ../2020 e pelos termos da 
proposta da Contratada datada de ____/____/20 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 

direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
 O presente Contrato tem por objetivo a execução do seguinte: 
O presente Edital tem pôr objetivo a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO 
DA PRAÇA FREI GABRIEL NO CENTRO DO MUNICÍPIO. 
 

 Parágrafo Único - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de 

Preços nº ../2020, com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 

 
 A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de 

empreitada por preço global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR CONTRATUAL 

 
 Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de 

R$ _____ (____), conforme cronograma físico – financeiro constante da proposta. 
 

 
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 Parágrafo Primeiro - O representante da CONTRATANTE especialmente designado para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato efetuará medições preferencialmente entre os dias 01º e 

10º de cada mês, e analisará o avanço físico real dos serviços e verificará o exato cumprimento das 
obrigações da CONTRATADA no período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto 

para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará a 

correspondente fatura na Secretaria da Fazenda. 
 Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão mensais, de acordo com a medição do 
fiscal responsável do município. As medições são por eventos conforme a planilha 
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“Agrupadores de Eventos” (PLE), sendo que cada serviço só será pago após o evento a que 
este pertencer estar integralmente concluído.  

 

 Parágrafo Terceiro - Não gerarão direito a reajuste e atualização monetária os serviços que forem 
entregues com atraso imputável à CONTRATADA. 

 
Parágrafo Quarto – Os pagamentos serão efetuados em favor da licitante vencedora, mediante 

depósito bancário em sua conta corrente nº......  

 

 
CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS 

 

 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta dos recursos financeiros do 
ano de 2020 e dotações do ano subseqüente, conforme dotações classificadas e codificadas descritas 

abaixo:  
Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

7 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 

1 Departamento de Transportes e Obras 

2022 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Transporte e Obras 

3339030510000000000 Material de conserv. e manut. bens uso comum povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

1 Departamento de Urbanismo 

1014 Construção e Reformas de Praças e Jardins 

3449030510000000000 Material para Construção e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

2 Fundo Municipal de Pavimentação 

1006 Pavimentação de Ruas e Avenidas 

3339030510000000000 Material de conserv. e manut. bens uso comum povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

1 Departamento de Urbanismo 

1014 Construção e Reformas de Praças e Jardins 

3339030510000000000 Material de conserv. e manut. bens uso comum povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

2 Fundo Municipal de Pavimentação 

1006 Pavimentação de Ruas e Avenidas 

3449030510000000000 Material para Construção e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

1 Departamento de Urbanismo 

2023 Funcionamento e Manutenção do Departamento de Urbanismo 

3339030510000000000 Material de conserv. e manut. bens uso comum povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 
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Dotação Utilizada 
8 SECRETARIA DE URBANISMO 

3 Fundo Municipal de Saneamento Básico 

2055 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico 

3449030510000000000 Material para Construção e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

3 Fundo Municipal de Saneamento Básico 

2055 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico 

3339030510000000000 Material de conserv. e manut. bens uso comum povo 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

2 Fundo Municipal de Pavimentação 

1006 Pavimentação de Ruas e Avenidas 

3449030510000000000 Material para Construção e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo 

3500700 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal para Municípios e Estados - União 

 

 
CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 
 O preço estabelecido no presente Contrato não sofrerá reajuste pelo período de 12 (doze) meses, 

a contar da data de apresentação da proposta. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 O prazo máximo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias após a assinatura da Ordem de 

Início de Obra. Execução e entrega total do objeto do presente Edital é de 04 (quatro) meses, conforme 
cronograma físico financeiro e será contado a partir da data da assinatura da ordem de serviços. 

 Parágrafo Único - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, 

parágrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

 O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses após a assinatura da Ordem de Serviços. 

A última parcela do contrato fica vinculada a emissão da CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO 
INSS. 

 
 

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DA OBRA 
 

 Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra, 

durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro. 
 

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e 
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a 
ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DIREITO E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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Parágrafo Primeiro - Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato 
nas condições avançadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionado. 
 

 Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 
a) efetuar o pagamento ajustado; 
 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 
 

 Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
 

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 

presente Contrato; 
 

c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as Obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovam 
cumprir a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargo social, 

trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 
e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 

obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, tais como: luvas, sapatão, 
capacete; 

 
f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do Contrato; 

 

g) Recolhimento do INSS da obra. 
 

h) Recolher o ISSQN na base territorial da execução dos serviços. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 

 
 Parágrafo Primeiro - Em caso de atraso injustificado do cumprimento do cronograma da obra, 

será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 5 % sobre o valor total em atraso, 

por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 10% do valor total da etapa em atraso. 
 

 Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93; 

sendo que em caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor total do contrato. 
 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e 

seguintes da Lei n° 8.666/93. 
 Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

 O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral 

dos Contratos e as disposições de direito privado. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

 A troca eventual de documentos e cartas entre CONTRATANTE e a CONTRATADA, será feita 
através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou 

cartas. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA 
 

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da Contratante, para este fim especialmente será designado o Gestor e o Fiscal.  
O Gestor e o fiscal da obra, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente 

habilitado, serão responsáveis pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes 
aos encargos complementares. 

Além das atividades constantes no projeto básico, são atribuições do fiscal de obra: 

 a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 
incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas físico-

financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de 
composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos, reajustamentos, 

realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de 
ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos 

serviços e obras, livro de ocorrências, etc.  

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados 
pela Contratada no início dos trabalhos;  

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a 
serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;  

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e 
instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;  

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras 
em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de 

outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;  
f) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em 

atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e 

assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem 
tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;  

g) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 
necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, 

definições e conceitos de projeto;  

h) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar 
se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos 

estabelecidos e demais obrigações do contrato;  
i) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das 

medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção 
individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos 



21 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SC  

 

trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança 

e saúde no trabalho;  
j) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 

andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, 
registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões;  

k) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 
l) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;  
m) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle 

de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;  
n) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;  

o) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas, fatos e comunicações que tenham 
implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas 

construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais 
e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e 

providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a 

Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no 
Livro de Ocorrências;  

p) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los 
às instâncias superiores;  

q) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas 
memórias de cálculo bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela 

Contratada;  
r) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela 

Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os 
componentes;  

s) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica 

respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação 
necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;  

t) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante 
parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.  

u) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a 

ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao 
andamento dos trabalhos;  

v) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos 
complementares.  

w) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, registrando 
todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e 

obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos 

desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos 
trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos 

serviços e obras;  
x) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída 

de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas 

ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas;  
y) Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.  

 
Parágrafo Primeiro - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de 

Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização. - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e 
avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à 
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Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 

danos na execução dos serviços contratados. 
 

Parágrafo Segundo - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 
serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.  

 

Parágrafo Terceiro - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 
Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, 

ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis.  
 

Parágrafo Quarto - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão 
considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CASOS OMISSOS 

 
 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

 
 Fica eleito o foro da Comarca de ITUPORANGA para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente Contrato. 

 
 E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si 

e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

 
 

ITUPORANGA, ____ de _______________ de 2.020. 

 
 
 

______________________________                         ______________________ 

Contratante                                                   Contratada 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 
-------------------------------------------------------------              ------------------------------------------ 

1-Nome                                                                           2-Nome    
CPF:               CPF:  
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ANEXO II 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 7
º
 DA CF. 

Tomada de Preços N.31/20 

 

 

 

 

(Nome da Empresa)_____________________________________________________, CNPJ No. 

______________________________________, estabelecida à _______________________________ (endereço 

completo), declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7
º
 da 

Constituição Federal de 1988 (Lei No. 9.854/99). 

 

 

 

Local e Data. 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da Empresa 
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ANEXO III 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À 
HABILITAÇÃO 

 
 
 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº31/2020 

 
 
 
________[LICITANTE]________, inscrita com o CNPJ nº ____[CNPJ]____, por intermédio de seu 
representante(s) legal(is) _______[NOME]______, portador da Carteira de Identidade 
nº._______[IDENTIDADE]_____ e do CPF nº ______[CPF]_______, DECLARA(M), para fins do de 
habilitação na Tomada de Preços nº ../2020, em cumprimento à exigência contida no artigo 32, 
parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, não apresenta fato superveniente impeditivo à sua habilitação, 
ocorrido após a emissão do Certificado de Registro Cadastral apresentado na habilitação. 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Local e data 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Assinatura do representante legal ou procurador 
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ANEXO IV 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº../2020 
 
QUADRO DE ORÇAMENTO (Cópia completa do projeto está anexo ao Edital). Dúvidas, estão 
à disposição dos Interessados, na Secretaria de Planejamento do Município de Ituporanga 
através do e-mail planejamento@ituporanga.sc.gov.br). 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FREI GABRIEL 
NO CENTRO DO MUNICÍPIO. 
 
 
1 - PLANILHA ORÇAMENTO  
ITENS: 
  

1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 1 UNIDADE Administração Local R$ 15.894,87 R$ 15.894,87     
TOTAL R$ 15.894,87 

2 - CANTEIRO DE OBRA 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 2,88 METRO 
QUADRA

DO 

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO R$ 461,50 R$ 1.329,12 

2 560,05 METRO 
QUADRA

DO 

Tapume, em Telha Metálica TP 40 e=0,43mm, h=2,20m R$ 65,23 R$ 36.532,06 

3 3.493,9
6 

METRO 
QUADRA

DO 

Locação de Obra com Equipamento Topográfico, incluso Topógrafo R$ 0,42 R$ 1.467,46 

4 1 UNIDADE Mobilização e Desmobilização de Container (Incluso Motorista/Operador, 
Transporte e Içamento) 

R$ 1.974,03 R$ 1.974,03 

5 4 MES Locação de Container 2,30x6,00m, h=2,50m, para Escritório, com 1 Sanitário R$ 630,21 R$ 2.520,84     
TOTAL R$ 43.823,51 

3 - DEMOLIÇÕES 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 1.384,5 METRO 
QUADRA

DO 

Remoção de Pavimento Intertravado, de forma Manual, com 
Reaproveitamento 

R$ 16,24 R$ 22.484,28 

2 887,8 METRO 
QUADRA

DO 

Demolição de Pavimento em Pedra Portuguesa (inclusive camadas), sem 
Reaproveitamento 

R$ 22,06 R$ 19.584,87 

3 560,05 METRO 
QUADRA

DO 

Remoção de Tapume Metálico R$ 2,63 R$ 1.472,93 

    
TOTAL R$ 43.542,08 

4 - CAIXAS DE CAPTAÇÃO DRENAGEM 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 13 UNIDADE Caixa de Captação com Paredes de Tijolo Maciço Rebocados, Base de 
Concreto Magro, Tampa em Tubo e Chapa de Aço Galvanizado com Pintura 
Eletrostática a Pó (incluso materiais, serviço, escavação e reaterro) 

R$ 272,34 R$ 3.540,42 

    
TOTAL R$ 3.540,42 

5 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 1 UNIDADE Quadro de Distribuição trifasico 12 Disjuntores R$ 419,31 R$ 419,31 

2 10 Metros 
Linear 

Eletroduto PVC Rígido 1 1/2" (fornecimento e colocação) R$ 13,52 R$ 135,20 

3 1 UNIDADE Caixa de passagem 61x41x80 em alvenaria (padrão celesc), (fornecimento e 
instalação), Conforme projeto 

R$ 393,37 R$ 393,37 

4 1 UNIDADE Tampa de Ferro Fundido 70x46 nodular 125 KN para caixa passagem 
65x41x80cm 

R$ 327,96 R$ 327,96 

5 1 UNIDADE Haste copperweld 5/8x3,0m com conector (fornecimento e instalação). 
Conforme projeto 

R$ 62,03 R$ 62,03 

6 81 UNIDADE Caixa de passagem de inspeção pré-moldada, com fundo e tampa, R$ 106,04 R$ 8.589,24 
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30x30x40cm, (fornecimento e instalação), Conforme projeto. 

7 48 UNIDADE Haste copperweld 5/8x3,0m com conector (fornecimento e instalação). 
Conforme projeto 

R$ 62,03 R$ 2.977,44 

8 251 UNIDADE Eletroduto flexivel corrugado 1" (fornecimento, escavação, assentamento e 
reaterro) 

R$ 15,13 R$ 3.797,63 

9 488 UNIDADE Eletroduto PEAD 1 1/2" (Assentamento do Eletroduto e Fita Sinalizadora). 
Conforme projeto 

R$ 8,56 R$ 4.177,28 

10 81,15 METRO 
CÚBICO 

Escavação Mecanizada da vala com solo de 1º categoria R$ 7,46 R$ 605,38 

11 81,15 METRO 
CÚBICO 

Reaterro Mecanizado da vala com solo de 1º categoria R$ 21,85 R$ 1.773,13 

    
TOTAL R$ 23.257,97 

6 - VIGAS, MEIO-FIOS E MURETAS EM CONCRETO ARMADO 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 97,6 Metros 
Linear 

Estaca Broca de Concreto Ø15cm, Escavação Manual com Trado Concha, 
Concreto 25MPa 

R$ 23,25 R$ 2.269,20 

2 489,42 METRO 
QUADRA

DO 

Forma de Chapa de Madeira Compensada PLASTIFICADA, e=18mm 
(material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) 

R$ 100,63 R$ 49.250,33 

3 290,9 QUILOG
RAMA 

Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) R$ 14,95 R$ 4.348,95 

4 1.050,7 QUILOG
RAMA 

Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) R$ 13,36 R$ 14.037,35 

5 45,3 QUILOG
RAMA 

Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) R$ 11,63 R$ 526,84 

6 530,5 QUILOG
RAMA 

Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) R$ 16,87 R$ 8.949,54 

7 28,61 METRO 
CÚBICO 

Concreto feito em Obra, 25MPa (materiais e preparo mecânico em betoneira) R$ 403,72 R$ 11.550,43 

8 28,61 METRO 
CÚBICO 

Lançamento com uso de Baldes, Adensamento e Acabamento e Concreto R$ 231,0301 R$ 6.609,77 

9 138,67 METRO 
QUADRA

DO 

Impermeabilização com Manta Asfáltica e=3mm, incluindo Emulsão Asfáltica R$ 87,83 R$ 12.179,39 

    
TOTAL R$ 109.721,80 

7 - PISO, RAMPAS E ESCADAS DE CONCRETO ARMADO 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 260,68 METRO 
QUADRA

DO 

Compactação Mecânica de Solo, com o Uso de Compactador a Percussão R$ 3,27 R$ 852,42 

2 26,07 METRO 
CÚBICO 

Lastro de Brita Graduada Compactada, para Piso de Concreto, e=10cm R$ 121,8899 R$ 3.177,67 

3 260,68 METRO 
QUADRA

DO 

Lona 200 Micras (fornecimento e colocação) R$ 5,29 R$ 1.379,00 

4 260,68 METRO 
QUADRA

DO 

Tela Soldada Q-138 - Aço CA-50 4.2mm - Malha 10x10cm (fornecimento, 
corte e instalação) 

R$ 20,80 R$ 5.422,14 

5 89,7 QUILOG
RAMA 

Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) R$ 13,03 R$ 1.168,79 

6 12,53 METRO 
QUADRA

DO 

Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para 
fabricação, montagem e desforma) 

R$ 100,6297 R$ 1.260,89 

7 22,85 METRO 
CÚBICO 

Concreto feito em Obra, 25MPa (materiais e preparo mecânico em betoneira) R$ 459,5501 R$ 10.500,72 

    
TOTAL R$ 23.761,64 

8 - REVESTIMENTOS CERÂMICOS 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 260,68 METRO 
QUADRA

DO 

Contrapiso/Regularização, e=3cm, Argamassa Traço 1:4 R$ 44,31 R$ 11.550,73 

2 236,14 METRO 
QUADRA

DO 

Porcelanato Retificado ANTIDERRAPANTE, 60x60cm, para Áreas Externas 
com Superfície Inclinada, (Alto tráfego/textura concreto) assentado com 
Argamassa 

R$ 118,87 R$ 28.069,96 

3 40,04 METRO 
QUADRA

DO 

Porcelanato Retificado ANTIDERRAPANTE, 13x100cm, para Áreas Externas 
com Superfície Inclinada, (Alto tráfego/textura madeira) assentado com 
Argamassa 

R$ 118,8699 R$ 4.759,55 

4 166,34 Metros Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa R$ 13,46 R$ 2.238,94 
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Linear     
TOTAL R$ 46.619,18 

9 - PAVIMENTAÇÃO (PAVER E MEIO-FIO) 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 1.393,7
4 

METRO 
QUADRA

DO 

Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto: 
- PAVER CINZA CLARO, e=6,0 cm, 35MPa 
- Assentados sobre Areia Grossa e=6cm 
- Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm 

R$ 48,44 R$ 67.512,77 

2 204,15 METRO 
QUADRA

DO 

Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto: 
- PAVER CINZA ESCURO, e=6,0 cm, 35MPa 
- Assentados sobre Areia Grossa e=6cm 
- Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm 

R$ 54,05 R$ 11.034,31 

3 439,59 METRO 
QUADRA

DO 

Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto: 
- PAVER VERMELHO, e=6,0 cm, 35MPa 
- Assentados sobre Areia Grossa e=6cm 
- Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm 

R$ 54,05 R$ 23.759,84 

4 34,01 METRO 
QUADRA

DO 

Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto: 
- PAVER VERMELHO PODOTÁTIL ALERTA, e=6,0 cm, 
35MPa 
- Assentados sobre Areia Grossa e=6cm 
- Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm 

R$ 100,2299 R$ 3.408,82 

5 49,3 METRO 
QUADRA

DO 

Pavimentacao em Blocos Intertravados de Concreto: 
- PAVER VERMELHO PODOTÁTIL DIRECIONAL, e=6,0 cm, 
35MPa 
- Assentados sobre Areia Grossa e=6cm 
- Rejuntamento com Areia Média e=0,5cm 

R$ 100,23 R$ 4.941,34 

6 560,6 Metros 
Linear 

Meio Fio Pré-Moldado de Concreto, Arredondado, (6/10)x30x100cm 
(fornecimento e assentamento) 

R$ 33,30 R$ 18.667,98 

7 71,26 Metros 
Linear 

Meio Fio Pré-Moldado de Concreto, Reto, 6x30x100cm (fornecimento e 
assentamento) 

R$ 31,00 R$ 2.209,06 

    
TOTAL R$ 131.534,11 

10 - BASES DE CONCRETO 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 115,2 Metros 
Linear 

Estaca Broca de Concreto Ø15cm, Escavação Manual com Trado Concha, 
Concreto 25MPa 

R$ 23,25 R$ 2.678,40 

2 10,8 Metros 
Linear 

Estaca Broca de Concreto Ø20cm, Escavação Manual com Trado Concha, 
Concreto 25MPa 

R$ 41,3602 R$ 446,69 

3 31,57 METRO 
QUADRA

DO 

Forma de Chapa de Madeira Compensada PLASTIFICADA, e=18mm 
(material e mão-de-obra para fabricação, montagem e desforma) 

R$ 100,63 R$ 3.176,89 

4 268,6 QUILOG
RAMA 

Armadura CA-50 - 6.3mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) R$ 14,95 R$ 4.015,57 

5 218 QUILOG
RAMA 

Armadura CA-50 - 8.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) R$ 13,36 R$ 2.912,48 

6 44,6 QUILOG
RAMA 

Armadura CA-50 - 10.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) R$ 11,63 R$ 518,70 

7 98,6 QUILOG
RAMA 

Armadura CA-60 - 5.0mm (fornecimento, corte, dobra e colocação) R$ 16,87 R$ 1.663,38 

8 3,67 METRO 
CÚBICO 

Concreto feito em Obra, 25MPa (materiais e preparo mecânico em betoneira) R$ 403,7193 R$ 1.481,65 

9 6,27 METRO 
CÚBICO 

Concreto Usinado, 35MPa, com Alta Resistência Inicial (materiais, 
lançamento, adensamento e acabamento) 

R$ 514,9298 R$ 3.228,61 

10 3,67 METRO 
CÚBICO 

Lançamento com uso de Baldes, Adensamento e Acabamento e Concreto R$ 231,03 R$ 847,88 

    
TOTAL R$ 20.970,25 

11 - POSTES E LUMINÁRIAS 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 4 UNIDADE Poste de iluminação em aço com galvanização a fogo, na cor preto diametro 
inferior do poste 169mm. Inclui chapa na base dos postes de 30x30cm com 
espessura de 10mm, 
Incluso Luminaria de led 180w, Grau de Proteção contra Poeira e Umidade 
mínimo IP-65 , Fluxo Luminoso Efetivo  a 19.800/lm, estrutura em alumínio 
injetado com pintura 
eletrostática, Led com vida útil igual ou superior a 60.000 hs, certificado de 
garantida de 5 anos. 

R$ 4.773,65 R$ 19.094,60 

2 1 UNIDADE Poste aço galvanizado, preto H=3m, 2 luminárias de led de 50w, IP -65 R$ 707,09 R$ 707,09 

3 43 UNIDADE Poste aço galvanizado, preto H=3m, 1 luminária de led de 50w.IP-65 R$ 586,36 R$ 25.213,48 

4 8 UNIDADE Espeto de led com ângulo de 30° com iluminação verde para as palmeiras - 7 R$ 70,98 R$ 567,84 
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Watts - IP 65 

5 2 UNIDADE Refletor de led com ângulo de 120° com iluminção verde para arvores - 40 
Watts - IP 65 

R$ 76,89 R$ 153,78 

6 2 UNIDADE Refletor de led com ângulo de 90° com iluminção verde para arvores - 10 
Watts - IP 65 

R$ 59,99 R$ 119,98 

7 5 UNIDADE Refletores de led para arvores ângulo 90° -100 Watts R$ 143,66 R$ 718,30 

8 20 UNIDADE Espeto de led com ângulo de 30° com iluminação 3000k para as palmeiras - 
7 Watts - IP65 

R$ 76,89 R$ 1.537,80 

9 24 UNIDADE Espeto de led com angulo de 60° com iluminação 3000k para as árvores, 7 
Watts 

R$ 76,89 R$ 1.845,36 

10 44 UNIDADE Balisador de led embutido na escada, 1 W R$ 70,86 R$ 3.117,84 

11 4 UNIDADE Balisador 50cm - led- 18Watts - IP 65 R$ 112,03 R$ 448,12 

12 7 UNIDADE Refletor de led,300k -10 Watts - IP 65 R$ 63,73 R$ 446,11     
TOTAL R$ 53.970,30 

12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 5 Metros 
Linear 

Cabo de cobre # 10mm² aterramento, (fornecimento e instalação). Conforme 
projeto. 

R$ 14,90 R$ 74,50 

2 5 UNIDADE Disjuntor monopolar 20A R$ 14,25 R$ 71,25 

3 5 UNIDADE Disjuntor tripolar 40A. R$ 93,82 R$ 469,10 

4 28 Metros 
Linear 

Cabo de cobre flexivel 10mm2 HEPR 1kv R$ 14,90 R$ 417,20 

5 976 Metros 
Linear 

Cabo de cobre #4mm2, Ligação entre os postes ISOL. HEPR - 1,0kV, (F+N) 
(fornecimento e instalação). Conforme projeto. 

R$ 7,10 R$ 6.929,60 

6 344 Metros 
Linear 

Cabo de cobre #4mm2, Ligação dentro dos postes ISOL. HEPR - 1,0kV, 
(F+N) (fornecimento e instalação). Conforme projeto 

R$ 7,10 R$ 2.442,40 

7 5 UNIDADE RELE FOTOELÉTRICO R$ 24,51 R$ 122,55 

8 48 Metros 
Linear 

Cabo de cobre # 10mm² aterramento do poste até C.P.A , (fornecimento e 
instalação). Conforme projeto 

R$ 14,90 R$ 715,20 

    
TOTAL R$ 11.241,80 

13 - SERRALHERIA 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 60,1 Metros 
Linear 

Guarda-Corpo de AÇO INOX 304 ESCOVADO #2mm, CONFORME 
PROJETO 
- Barras Superiores e Inferiores Tubulares de 1.1/2"; 
- Postes Verticais Tubulares de 1.1/2" à Cada 2,00m; 
- Travessas Tubulares de 1/2" à Cada 10cm; 
(fornecimento e instalação) 

R$ 843,27 R$ 50.680,53 

2 13,48 Metros 
Linear 

Corrimão DUPLO CENTRAL em Tubo de AÇO INOX 304 ESCOVADO 
Ø1.1/2" #2mm (fornecimento e instalação) 

R$ 698,7203 R$ 9.418,75 

3 33,4 Metros 
Linear 

Corrimão DUPLO LATERAL em Tubo de AÇO INOX 304 ESCOVADO 
Ø1.1/2" #2mm (fornecimento e instalação) 

R$ 696,8901 R$ 23.276,13 

4 42,57 Metros 
Linear 

Corrimão DE PAREDE DUPLO em Tubo de AÇO INOX 304 ESCOVADO 
Ø1.1/2" #2mm (fornecimento e instalação) 

R$ 407,79 R$ 17.359,62 

    
TOTAL R$ 100.735,03 

14 - URBANIZAÇÃO 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 10 UNIDADE Banco em Aço Galvanizado com Pintura Eletrostática a Pó e Madeira 
Plastica, SEM ENCOSTO, 60x180cm, CONFORME PROJETO (fornecimento 
e instalação) 

R$ 1.087,28 R$ 10.872,80 

2 22 UNIDADE Banco em Aço Galvanizado com Pintura Eletrostática a Pó e Madeira 
Plastica, COM ENCOSTO, 60x180cm, CONFORME PROJETO 
(fornecimento e instalação) 

R$ 1.487,85 R$ 32.732,70 

3 10 UNIDADE Lixeira em Aço Galvanizado com Pintura Eletrostática a Pó e Madeira 
Plastica, CONFORME PROJETO (fornecimento e instalação) 

R$ 972,83 R$ 9.728,30 

4 8 UNIDADE Bicicletário em Tubo de Aço Galvanizado 1.1/2" com Pintura Eletrostática a 
Pó, Largura de 1,50m e Altura de 0,80m, Chumbado em 2 Furos de Trado de 
Concreto, CONFORME PROJETO (fornecimento e instalação) 

R$ 289,49 R$ 2.315,92 

5 1 UNIDADE Letreiro (Eu Amo Ituporanga) em Chapa Galvanizada de #1,5mm com 
Pintura (Primer+fundo PU+tinta PU+Verniz) e Estrutura Metálica Interna, 
CONFORME PROJETO (fornecimento e instalalção) 

R$ 18.289,11 R$ 18.289,11 

    
TOTAL R$ 73.938,83 

15 - PAISAGISMO 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 365,43 METRO 
QUADRA

DO 

Grama Esmeralda em Leivas (fornecimento) R$ 11,45 R$ 4.184,17 

2 165 UNIDADE AGAPANTO AZUL Forração (fornecimento) Vaso 3 L 40x40cm H=50cm R$ 4,58 R$ 755,70 
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3 190 UNIDADE MORÉIA BRANCA Forração (fornecimento) Vaso 3 L 50x50cm H=60cm R$ 17,17 R$ 3.262,30 

4 80 UNIDADE GUAIMBÊ Forração (fornecimento) Vaso 8 L 60x60cm H=60cm R$ 28,61 R$ 2.288,80 

5 100 UNIDADE DIANELA VERDE Forração (fornecimento) Vaso 3 L 40x40cm H=50cm R$ 17,17 R$ 1.717,00 

6 2.700 UNIDADE LIRIOPE VERDE Forração (fornecimento) Bandeja 15x15cm H=15cm R$ 1,83 R$ 4.941,00 

7 3 UNIDADE CYCA (fornecimento) Vaso 20 L 60x60cm H=70cm R$ 108,73 R$ 326,19 

8 10 UNIDADE PALMEIRA FÊNIX (fornecimento) 150x150cm H tronco =200cm (DAP 7-10) R$ 400,58 R$ 4.005,80 

9 6 UNIDADE IPÊ-ROSA (fornecimento) 150x150cm H tronco =180cm (DAP 5-7) R$ 400,58 R$ 2.403,48 

10 6 UNIDADE IPÊ-AMARELO (fornecimento) 150x150cm H tronco =180cm (DAP 5-7) R$ 400,58 R$ 2.403,48 

11 314 LITRO Casca de Pínus Média, e=5cm (Pacote de 40 L) (fornecimento) R$ 20,60 R$ 6.468,40 

12 1.225 QUILOG
RAMA 

Adubo Orgânico, Esterco de Peru (Saco de 25kg) (fornecimento) R$ 1,65 R$ 2.021,25 

13 215 QUILOG
RAMA 

Adubo Químico (fornecimento) R$ 3,43 R$ 737,45 

14 120 Metros 
Linear 

Limitador de Grama (fornecimento) R$ 4,58 R$ 549,60 

15 1 UNIDADE Mão-de-Obra Paisagismo do item 15.1 ao 15.14 R$ 11.511,85 R$ 11.511,85 

16 4,14 METRO 
CÚBICO 

Brita n°2 para Dreno Profundo (fornecimento e lançamento) R$ 87,2899 R$ 361,38 

17 51,75 METRO 
QUADRA

DO 

Manta Geotextil 200g/m² (fornecimento e instalação) R$ 6,43 R$ 332,75 

18 172,88 METRO 
CÚBICO 

Reaterro dos Canteiros com Solo (transporte, fornecimento, lançamento, 
compactação manual) 

R$ 46,20 R$ 7.987,06 

    
TOTAL R$ 56.257,66 

16 - ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 2 UNIDADE Mapa Tátil em Aço Inox, 60x50cm, com poste em Aço Inox Escovado 
(fornecimento e instalação) 

R$ 2.242,06 R$ 4.484,12 

2 4 UNIDADE Placas de Sinalização para Vagas Preferênciais em Chapas de Aço 
Adesivadas, Fixadas em Tubos de Aço Galvanizado (fornecimento e 
instalação) 

R$ 667,50 R$ 2.670,00 

3 5,5 METRO 
QUADRA

DO 

Podotátil Direcional ou Alerta de PVC Colorido, 25x25cm, Argamassado, 
e=12cm (fornecimento e assentamento) 

R$ 544,2309 R$ 2.993,27 

4 208 UNIDADE Sinalização Visual para Degraus 20x3cm em PVC, Textura Grão de Arroz, 
Antiderrapante, Cor Amarela, Fixado com Cola de Contato 

R$ 4,27 R$ 888,16 

    
TOTAL R$ 11.035,55 

17 - TELHAMENTO PALCO 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 113,1 METRO 
QUADRA

DO 

Remoção de Telha de Policarbonato R$ 4,07 R$ 460,32 

2 113,1 METRO 
QUADRA

DO 

Telha Policarbonato Alveolar 6mm, Cor Cinza Escuro (fornecimento e 
instalação) 

R$ 171,56 R$ 19.403,44 

    
TOTAL R$ 19.863,75 

18 - PINTURA PALCO 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 137,34 METRO 
QUADRA

DO 

Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento) R$ 6,60 R$ 906,44 

2 137,34 METRO 
QUADRA

DO 

Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão R$ 2,99 R$ 410,65 

3 137,34 METRO 
QUADRA

DO 

Pintura Acrílica, 02 demãos R$ 16,27 R$ 2.234,52 

    
TOTAL R$ 3.551,61 

19 - PINTURA PRAÇA 
 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em R$ Vlr Total 

1 198,57 METRO 
QUADRA

DO 

Resina Acrílica Impermeabilizante para Concreto Aparente R$ 23,86 R$ 4.737,88 

2 196,21 METRO 
QUADRA

DO 

Pintura Acrílica, 02 Demãos, Meio-Fios R$ 16,27 R$ 3.192,34 
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3 30,9 METRO 
QUADRA

DO 

Pintura da Sinalização Horizontal R$ 26,11 R$ 806,80 

    
TOTAL R$ 8.737,02     

TOTAL GERAL R$801.997,38 

 

2 - Modelo da Proposta: 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 
 
A empresa ______, neste ato representada por _________ (qualificação: 
nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital da Tomada 
de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº __/2020, após análise do referido 
instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a 
cumprir o objeto da licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FREI 
GABRIEL NO CENTRO DO MUNICÍPIO. 
 
2.1 - Para formular a proposta em meio eletrônico, a empresa licitante deverá 
cadastrar-se no portal https://ituporanga.atende.net, inserir todos os dados da empresa 
e após o cadastro e liberação do acesso pelo TI do Município de Ituporanga, 
deverá acessar com o seu CNPJ e senha cadastrada, clicar em fornecedor conforme 
figura abaixo: 
 

 
 
2.2 - As empresas licitantes deverão formular folha complementar com a proposta com 
os demais dados citados nos itens abaixo. 
 

https://ituporanga.atende.net/
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2.3 - A empresa declara possuir pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
execução do objeto da licitação acima referenciada, sob pena de responsabilização nos 
termos da lei. 
- Os dados da nossa empresa são: 
a) Razão Social: _______________________________________________ 
b) CNPJ nº:___________________Insc. Estadual nº.:_______________ 
c) Endereço: _________________________________ 
d) Fone/Fax: _____E-mail: ______________________ 
e) Cidade: _________ Estado: _______CEP:___________________ 
f) Banco _______ Agência nº:______ Conta nº:____________________ 
De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro 
estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha 
de cadastro. 
_______, ____ de ______________ de _______. 
_______________________________________ 
Assinatura do representante legal. 
CPF... RG............. 

2.4 - Prazo de validade da presente proposta da data estipulada para sua 
apresentação, não inferior a 60 (sessenta) dias. 
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3 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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BDI  
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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA FREI GABRIEL 
 

 

 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

Endereço: RUA PRESIDENTE NEREU ESQ. C/ A RUA 14 DE FEVEREIRO 

 

Área Total: 3.493,96 m² 

 

Data:  30 de novembro de 2020 

 

Revisão: R00 

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo estabelecer as 

condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução da obra, fixando os parâmetros 

mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos. 

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os 

projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e ou 

detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrições 

contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a 

serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso 

particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes. 

Todos os materiais e serviços a serem empregados deverão satisfazer as exigências da 

ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto à obra deverá ficar uma via deste Memorial Descritivo, e 

dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados por 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) responsável pelo projeto e pela 

execução da obra.  

 

DESCRIÇÃO: 

 

Trata-se do projeto de Revitalização da Praça Frei Gabriel, localizada no Centro da 

cidade de Ituporanga, em frente à Igreja Matriz, ponto turístico da cidade. 

A revitalização da praça renovará o visual da área pública; o partido arquitetônico 

continuou seguindo como base o projeto antigo, com algumas modificações para novos espaços 

de área de estar, canteiros e acessibilidade. Toda a pavimentação, iluminação e paisagismo 

(exceto as arvores existentes) serão substituídas por novos materiais e plantas. A topografia da 

praça permanecerá quase igual, atentando-se para a inclinação máxima de 4,5% nas áreas 

indicadas em planta e nos níveis cotados a partir do passeio da rua Presidente Nereu. O palco 

também receberá nova cobertura, pintura externa, e troca de piso no palco e rampa de acesso a 

ele.  
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19.2 Pintura Meio-Fio Pré-Moldados 60 
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NOTA: 61 

 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

Foi previsto como referência de impacto esperado para os itens associados à Administração 

Local no Objeto, o valor de 1,98% inserido no Custo Direto Total do orçamento, conforme 

Acórdão 2622/2013 do TCU. 

 

1 CANTEIRO DE OBRA 

1.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 
 

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e manutenção de placas 

visíveis e legíveis serão obrigatórias constando a identificação do programa, assim como demais 

responsáveis pela execução dos trabalhos.  

A placa deverá ser em chapa de aço galvanizado para que possua resistência a intempéries, ser 

fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal ou voltada para a via que favoreça 

a melhor visualização e a dimensão desta será conforme os padrões do convenio. 

 

1.2 Tapume, em Telha Metálica TP 40 e=0,43mm, h=2,20m 
 

A contratada deverá fornecer e instalar tapumes em Telha Metálica TP 40, com espessura de 

0,43mm, e com altura total de 2,20m.  

A extenção dos tapumes será conforme apresentada em planta no projeto Arquitetônico. Os 

portões, portas e alçapões para descarga de materiais serão executados com as mesmas chapas, 

devidamente estruturadas, com dimensões conforme necessidade da CONTRATADA. 

 

1.3 Locação de obra em Equipamento Topográfico, incluso Topógrafo 
 

A locação será por aparelhos topográficos de precisão para implantar os alinhamentos, raios e 

angulos. Deverão ser observadas as plantas de Arquitetura e Estrutura antes de qualquer 

procedimento.  

Após locação, a CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 

encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os 

elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito à FISCALIZAÇÃO, 

a quem competirá deliberar a respeito. 
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1.4 Locação de Container 
 

Mobilização do Container (Incluso Motorista/Operador, Transporte e Içamento). 

Locação de Container 2,30x6,00m, h=2,50m, para Escritório, com 1 Sanitário. 

 

2 DEMOLIÇÕES 

 

2.1 Remoção de Pavimento Intertravado, de forma Manual, com 
Reaproveitamento 
Toda a pavimentação em paver deverá ser removida manualmente, com cuidado pois esses 

elementos estruturais serão reutilizados pela CONTRATANTE. Atenção na carga de descarga 

para evitar danos nas peças. 

2.2 Demolição de Pavimento em Pedra Portuguesa (inclusive camadas), sem 
Reaproveitamento 
Toda a pavimentação em pedra portuguesa deverá ser removida manualmente, com cuidado pois 

esses elementos estruturais serão reutilizados pela CONTRATANTE. Atenção na carga e 

descarga para evitar danos nas peças. 

 

2.3 Remoção de canteiros  
Todos os canteiros existentes em pedra ou concreto deverão serem removidos para a execução 

dos novos.  

 Deverá ser tomado cuidado no serviços para não danificar arvores e instalações existente. 

2.4 Remoção de Tapume Metálico 
Após a conclusão dos serviços o tapume deverá ser removido e os “buracos” da estrutura do 

mesmo reparados de modo que fique sem marcas e deformações na base. 

3 CAIXAS DE CAPTAÇÃO DRENAGEM 

As caixas de captação existentes deverão serem removidas manualmente. No local delas, novas 

caixas serão executadas conforme apresentado em projeto. 

Os materiais empregados na sua execução deverão ser em alvenaria de tijolos 

maciçochapiscado e rebocado internamente com grade em aço galvanizado com pintura 

eletrostática a pó, na cor preta, conforme detalhe apresentado em projeto. 

 

4 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 

 

Observações Gerais:  

Serão obedecidos rigorosamente o projeto específico, e os requisitos mínimos fixados pela 

norma técnica da ABNT e pela NT-01-BT da CELESC. 
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Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais aprovados 

pela ABNT, INMETRO, e deverão ser executadas de acordo com o desenho fornecido e padrões 

aprovados pelas concessionárias de serviço público. Todos os equipamentos e materiais 

danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados às expensas 

da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO. 

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificações 

deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução, para 

decisão. 

A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho de 

construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverá ter livre acesso ao local dos 

trabalhos. 

 

Ligação 

 

A alimentação do quadro de disjuntores a executar vem do Q.D. existente sendo que à partir 

deste, alimentara os circuitos de iluminação da praça. 

 

 

Quadro De Distribuição (Q.D.)  

O quadro tem por finalidade abrigar as proteções e dar origem aos circuitos de distribuição, 

devendo ter capacidade para acomodar os disjuntores e ainda possuir espaço para possíveis 

ampliações. Os condutores instalados no interior dos quadros devem ser agrupados por circuitos, 

evitando conflito na arrumação dos disjuntores. 

Deverão conter barramentos de cobre para as três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão 

ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as características de corrente 

nominal geral do quadro. Deverão ter grau de mínimo de proteção IP-40. Poderão ser metálicos 

ou de PVC. Deverão possuir espelho para a fixação da identificação dos circuitos e proteção do 

usuário (evitando o acesso aos barramentos).  

 

Eletrodutos 

Os eletrodutos de PVC serão rígidos ou flexíveis, antichamas nas bitolas indicadas em projeto, 

devendo ter uma boa corrugação interna para possibilitar menor coeficiente de atrito para 

passagem dos condutores, não podendo ultrapassar 40% de ocupação com a fiação. 

Os eletrodutos deverão ser instalados com cuidado, de modo a se evitar mossas que reduzam os 

seus diâmetros, quando cortados a serra deverão ter suas bordas limadas para remover as 

rebarbas e então lixadas.  

 

Caixas de Passagens e Aterramento 

Todas as caixas de passagem deverão possuir tampa de proteção. 

 

5 VIGAS, MEIO-FIOS E MURETAS EM CONCRETO ARMADO 

5.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO 
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Os furos de Trado estão Detalhados no Projeto Estrutural, com altura conforme a sua utilização. 

Deverá ser verificado a sua profundidade MÍNIMA, armadura e diâmetro. 

O engenheiro responsável pela execução deverá acompanhar as perfurações e verificar se: 

- Atingiu a resistência adequada; 

- Prumo constante; 

- Estabilidade das paredes dos furos antes da concretagem; 

- Presença de água. Caso sim, eliminar através de bombas antes da concretagem; 

- Verificar a armadura dos furos de trado. 

 

As estacas deverão estar locadas conforme implantação da Arquitetura e a Estrutura, com 

espaçamento conforme apresentado. 

A concretagem das estacas deverá ser feita no mesmo dia da perfuração. O concreto a ser 

utilizado nas estacas deverá ter resistência característica (FCK) de 25 MPa. 

 

Colocação da Armadura 

A armadura é colocada somente após a concretagem e pode ser instalada por gravidade, de forma 

manual. Será usada armadura CA 50 e CA 60. Deverá ser utilizado espaçadores para garantir o 

posicionando das armaduras. 

Atenção na ancoragem das armaduras das estacas com as muretas e braços, para que atendam a 

solicitação de esforços essas deverão seguir minuciosamente o projeto estrutural. 

 

5.2 Forma 
 

Materiais: 

Os materiais de execução das formas serão: 

FORMA: Chapas de madeira Compensada PLASTIFICADA E=18mm. 

TRAVAMENTOS:sarrafos e pontaletes de Madeira Serrada, brutasdo tipo “pinus”.  

Para o reaproveitamento dos materiais usados nas formas deverá ser realizado a conveniente 

limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformações. 

A CONTRATADA DEVERÁ CONFERIR ALINHAMENTO E PRUMO DAS MURETAS, 

BEM COMO UNIÃO DOS PAINÉIS POIS ESSAS PAREDES FICARÃO APARENTES, E 

DEFORMAÇÕES NÃO PODERÃO SEREM CORRIGIDAS COM REBOCO. 

 

Execução: 

- A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapascompensadas e peças de 

madeira não aparelhada; observar perfeitamarcação das posições dos cortes, utilizando trena 

metálica calibrada, esquadro de braços longos,transferidor mecânico ou marcador eletrônico de 

ângulo, etc; 

- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma da viga; 

- Pregar a chapa compensada na grelha; 

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de 

fabricação. 

- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

- Posicionar as laterais dos elementos estruturais, conforme projeto. 

- Escorar as laterais, cravando pontaletes de madeira no terreno. 

- Para garantir a distância entre as fôrmas das laterais, pregar sarrafos nos pontaletes cravados. 
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Obs: utilizar produto desmoldante nas caixas onde o concreto ficará aparente. 

 

Escoramento: 

As formas deverão ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados 

e dispostos de modo a evitar deformações. 

Obedecer-se-ão às prescrições contidas na NBR 6118. 

 

Precauções anteriores ao lançamento do concreto: 

Antes do lançamento do concreto, conferir-se-ão as medidas e as posições das formas, a fim de 

assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NBR 

6118. 

As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de 

nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas até 

a saturação, fazendo-se filtros para escoamento de água em excesso. 

 

5.3 Armadura 
 

Generalidades: 

As armaduras constituídas por vergalhões de aço de tipo e bitolas especificadas em projeto 

deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações da ABNT. Para efeito 

de aceitação de cada lote de aço, a CONTRATADA providenciará a realização dos 

correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo. Os lotes serão 

aceitos ou rejeitados de acordo com a conformidade dos resultados dos ensaios com as 

exigências da ABNT. 

A CONTRATADA deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço, incluindo 

estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição 

ou solda, e tudo o mais que for necessário a perfeita execução desses serviços de acordo, com as 

indicações do projeto ou determinações da FISCALIZAÇÃO. 

 

Cobrimento: 

Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobrimento de 

concreto nunca menor que as espessuras prescritas em projeto, nesse caso 2,50cm para os 

elementos em geral e 3,00cm para os furos de trado. Para garantia do recobrimento mínimo 

preconizado em projeto, serão utilizados espaçadores plásticos. 

 

Limpeza: 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial à 

aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. De preferência, 

desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas formas. Quando feita em 

armaduras já montadas em formas, será cuidadosamente executada, de modo a garantir que os 

materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas formas. 

 

Dobramento: 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura 

previstos na NBR 6118. 
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Emendas: 

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, 

respeitando-se as prescrições da ABNT. 

 

Fixadores e espaçadores: 

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem, lançamento e 

adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que fique 

garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente 

envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies 

externas. 

 

5.4 Concreto 
 

 

O concreto a ser utilizado deverá ser misturado em betoneira no local da obra e atender as 

especificações de norma técnica vigente, como resistência mínima de 25MPa e fator água 

cimento de 0,60. 

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser vistoriados e 

retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta frequência, com 

diâmetro adequado às dimensões das formas, e com características para proporcionar 

acabamento perfeito, pois ficará APARENTE. 

Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e movimentados 

constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total adensamento, e os seus 

pontos de aplicação deverão ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de ação.  

Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e armaduras. 

As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma peça estrutural, 

não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o concreto onde se 

encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a eficiência da aderência. 

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no sentido 

de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas. 

A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de 7 dias após o lançamento 

garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a resistência máxima do 

concreto, preestabelecida, seja atingida. 

 

Alguns cuidados a serem tomados na concretagem: 

1) Antes do preparo do concreto, conferir as medidas e a posição das fôrmas, verificando 

suas dimensões. Certificar também se estão limpas e suas juntas vedadas. 

2) O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de aproximadamente 

3cm. 

3) Conferir as bitolas das armaduras e verificar se estão posicionadas de acordo com o 

projeto. 

4) Conferir o dimensionamento do escoramento se está de acordo com o peso das fôrmas, 

ferragens e do concreto a ser aplicado. 

5) Molhar continuamente as superfícies expostas para fazer o processo de cura.  
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5.5 Impermeabilização 
 

As Muretas e Muros de Contenção deverão ser impermeabilizados com manta asfáltica com 

3mm de espessura. A aplicação da manta asfáltica será executada com auxílio de maçarico 

fazendo a aderência da manta ao primer, conforme a orientação do fabricante. As emendas 

devem ser executadas deixando-se sobreposição de 10 a 15cm e a adesão deve ser feita com o 

maçarico. Deve ser dada máxima atenção para não danificar o material impermeabilizante 

quando se executar os serviços de reaterro e outros para que a água não possa subir por 

capilaridade e venha a danificar a estrutura em longo prazo.  

Os serviços de impermeabilização serão executados por profissionais especializados, os quais 

deverão obedecer rigorosamente às normas da ABNT. 

 

6 PISOS, RAMPAS E ESCADAS DE CONCRETO ARMADO 

6.1 Compactação Mecânica de Solo, com o Uso de Compactador a Percussão 
 

Deverá ser feita a compactação do terreno para a execução do piso, conforme Projeto Piso. A 

compactação deverá ser executada com o uso de compactador a percussão. 

Havendo aparecimento de solo inservível a empresa executora da obra deverá comunicar o 

Engenheiro Fiscal e Autor do Projeto para readequação dos serviços a serem realizados, devendo 

ser prevista a retirada de todo material e reaterro com material de boa qualidade com posterior 

compactação. 

 

6.2 Lastro de Brita Graduada Compactada, para Piso de Concreto, e=10cm 
 

Será executado lastro de brita graduada sobre o terreno em todas as áreas que receberão piso com 

base de concreto, com espessura mínima de 10cm. 

 

6.3 Lona 200 Micras (fornecimento e instalação) 
 

Todas as áreas que receberão brita deverão antes da concretagem do piso receber lona 200 

micras para impermeabilização. 

 

6.4 Tela Soldada Q-138 - Aço CA-50 4.2mm - Malha 10x10cm (fornecimento, 
corte e instalação) 

 

Logo depois da aplicação da lona, antes da concretagem dos pisos, deverá ser posicionada a 

armadura de distribuição. 

Será utilizado Tela Q-138, Aço CA-50 4.2mm, Malha 10x10cm. 

Posicionar as telas a 1/3 da altura de concreto utilizar espaçadores plásticos, garantindo dessa 

forma seu posicionamento na estrutura. O posicionamento das telas deverá ser devidamente 
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aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

6.5 Armadura Piso 
 

Igual ao item 6.3. 

 

6.6 Forma de Madeira Serrada para Concreto, (material e mão-de-obra para 
fabricação, montagem e desforma) 

 

Deverá ser colocado formas de madeira serrada para a execução dos degraus das escadas.  

 

6.7 Concreto feito em Obra, 25MPa (materiais e preparo mecânico em betoneira) 
 

Deverá ser executada a concretagem do Piso, com espessura de 8cm, e ser executada a 

concretagem das escadas. 

O concreto a ser utilizado deverá ser misturado em betoneira no local da obra e atender as 

especificações de norma técnica vigente, como resistência mínima de 25MPa e fator água 

cimento especifico em projeto. 

Deverá ser executado linhas mestras, para auxiliar na hora da concretagem. Deve-se realizar o 

acabamento com sarrafo metálico com movimentos de vai-e-vem. 

A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de 7 dias após o lançamento 

garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a resistência máxima do 

concreto, preestabelecida, seja atingida. 

 

7 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

7.1 Contrapiso/Regularização em Argamassa 
 

Todos os Pisos de Concreto que receberão Revestimento Cerâmico deverão receber uma camada 

de regularização em Armagassa, com espessura mínima de 3cm. 

Será utilizada argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Deverá ser verificada pela 

FISCALIZAÇÃO a perfeita aderência da regularização com a base antes de iniciar os trabalhos 

de revestimento dos pisos. 

 

7.2 Porcelanato Retificado 60x60 (Textura Concreto) 
 

Receberão revestimento de porcelanato no piso os ambientes indicados conforme projeto 

arquitetônico. O revestimento deverá ser ANTIDERRAPANTE, indicado para ÁREAS 

EXTERNAS INCLINADAS EM LOCAIS DE ALTO TRÁFEGO. 
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A espessura do rejunte deverá ser executado conforme recomendações do fabricante do piso em 

cor semelhante ao piso. A cerâmica deverá ser de primeira qualidade imitando a TEXTURA DE 

CONCRETO conforme imagem abaixo: 

 
O COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO MOLHADO deverá ser maior ou igual à 0,4; 

deverá ser apresentado laudo pelo fabricante do piso. 

 

Argamassa a ser utilizada será a AC-III própria para PORCELANATO. 

Deverá ser verificada pela FISCALIZAÇÃO a perfeita aderência da regularização com a base 

para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos. 

 

As seguintes orientações devem ser observadas: 

1) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-

a até se tornar homogênea.  

2) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo 

bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m². 

3) A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 

mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixação. 

4) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), sempre pressionando com a mão 

ou batendo levemente com um martelo de borracha. 

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h após o assentamento. Antes se devem retirar os 

excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com 

instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo. 

 

7.3 Porcelanato Retificado em Réguas 12x100 (Textura Madeira – Cor Itaúba) 
 

Receberão revestimento de porcelanato no piso os ambientes indicados conforme projeto 

arquitetônico. O revestimento deverá ser ANTIDERRAPANTE, indicado para ÁREAS 

EXTERNAS INCLINADAS EM LOCAIS DE ALTO TRÁFEGO. 

A espessura do rejunte deverá ser executado conforme recomendações do fabricante do piso em 

cor semelhante ao piso. A cerâmica deverá ser de primeira qualidade imitando a textura de 

concreto conforme imagem abaixo: 
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PAGINAÇÃO DIAGONAL CONFORME ILMAGEM ILUSTRATIVA AO LADO 

 

 

O COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO MOLHADO deverá ser maior ou igual à 0,4; 

deverá ser apresentado laudo pelo fabricante do piso. 

 

Argamassa a ser utilizada será a AC-III própria para PORCELANATO. 

Deverá ser verificada pela FISCALIZAÇÃO a perfeita aderência da regularização com a base 

para iniciar os trabalhos de revestimento dos pisos. 

 

As orientações de execução são iguais ao item 8.2. 
 

7.4 Rodapé Cerâmico de 7cm, assentado com Argamassa 
 

Deverá ser executado rodapé cerâmico, seguindo a mesma paginação do piso, com altura de 7cm. 

Será executado rodapé nas áreas externas rampas e escadas. 

 

8 PAVIMENTAÇÃO (PAVER E MEIO-FIO) 

8.1 Pavimento de Blocos Intertravados de Concreto PAVER CINZA 

 

As peças de paver destinado a pavimentação dos passeios terão a espessura de 6 cm e 

confeccionadas com fck mínimo de concreto de 35 Mpa. O paver será conforme indicado no 

projeto arquitetônico. 

No recebimento das peças deverão ser verificadas se as dimensões atendem as exigências 

previstas, bem como a ausência de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o 

seu assentamento ou afetar a resistência e durabilidade do pavimento. 

 

PROCESSO DE EXECUÇÃO 

 

A pavimentação dos passeios será construída obedecendo os alinhamentos, dimensões, 

seções transversais e locação estabelecidos pelo projeto. 

Os meios-fios onde indicados em projeto serão colocados.  

Após serviço de compactação deverá ser lançada a camada de areia grossa e= (6cm) para 

assentamento do paver. 

O colchão de areia para assentamento do paver deverá ser constituído de partículas 

limpas, duras, isentas de matéria orgânica, torrões de argila ou outros materiais.  
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Após a colocação do paver será feito o rejuntamento utilizando-se uma camada de areia 

média com espessura de 0,50 cm sobre as mesmas. Com auxílio de vassouras se forçará a areia 

penetrar nas juntas.  

Após a conclusão do serviço de rejuntamento, o pavimento será devidamente compactado 

com compactação mecânica. 

 

 

8.2 Pavimento de Blocos Intertravados de Concreto PAVER CINZA ESCURO 

 

Igual ao item 9.1 

 

8.3 Pavimento de Blocos Intertravados de Concreto PAVER VERMELHO 

 

Igual ao item 9.2 

8.4 Pavimento de Blocos Intertravados de Concreto PAVER VERMELHO 

PODOTÁTIL ALERTA 

 

Deverá ser instalado nos locais indicado na planta baixa, que se encontra no projeto arquitetônico, 

observando as dimensões conforme a indicação da NBR 9050. O Podotátil será em bloco de 

concreto espessura de 6 centímetros de cor VERMELHA. 

Demais informações sobre assentamento e rejuntamento, igual ao item 5.2. 

 

A sinalização tátil e visual de alerta no piso deve ser utilizada para: 

1) Informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações 

de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa; 

2) Orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de 

equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços; 

3) Informar as mudanças de direção ou opções de percursos; 

4) Indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas; 

5) Indicar a existência de patamares nas escadas e rampas. 

 

8.5 Pavimento de Blocos Intertravados de Concreto PAVER VERMELHO 

PODOTÁTIL DIRECIONAL 

 

Igual ao item 9.4 

 

8.6 Meio fio Pré-Moldado de Concreto, Arredondado 
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Serão pré-moldados fck mínimo de 25Mpa com as seguintes dimensões: 30cm de altura e 

espessura de 10cm na base inferior e na base superior com acabamento arredondado finalizando 

com espessura de 6cm. Deverão apresentar as superfícies planas e com arestas retilíneas. As 

dimensões estabelecidas devem-se ao padrão atual encontrado no mercado local.   

Serão posicionados ao longo do pavimento e mais elevado que este, com duplo objetivo, 

limitar a área destinada ao trânsito de veículos e conduzir as águas precipitadas sobre o 

pavimento para outros dispositivos de drenagem. Quando a pavimentação da pista for de 

material intertravado o meio fio tipo 01 também terá o objetivo de servir de travamento para tal 

pavimento. Os meios-fios serão pintados. Os que se encontram no interior da praça até o 

alinhamento receberão pintura cinza escuro, e os demais alinhados com a via receberão pintura 

branca ou amarela conforme definições do departamento de trânsito. 

 

EXECUÇÃO  

 

Deverá ser escavada vala compatível com a dimensão do meio fio e os mesmos serem 

assentados no nível estabelecido em projeto, após deverão ser travados com reaterro de solo 

reaproveitado da escavação e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3. 

 

8.7 Meio fio Pré-Moldado de Concreto, Reto 
 

Serão pré-moldados fck min. de 25Mpa com as seguintes dimensões: 30cm de altura e 

espessura de 6cm com acabamento reto. Deverão apresentar as superfícies planas e com arestas 

retilíneas. As dimensões estabelecidas devem-se ao padrão atual encontrado no mercado local.   

Serão posicionados nos trechos de término de pavimentação, a fim de evitar deformações 

no final da pavimentação.  

 

EXECUÇÃO  

 

Deverá ser escavada vala compatível com a dimensão do meio fio e os mesmos serem 

assentados no nível estabelecido em projeto, após deverão ser travados com reaterro de solo 

reaproveitado da escavação e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3. 

 

9 BASES DE CONCRETO 

 

Todos os itens deste item seguem as mesmas especificações e processos executivos do item 6. 

 

10 POSTES E LUMINÁRIAS 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

 Serão obedecidos rigorosamente o projeto específico, e os requisitos mínimos fixados 

pela norma técnica da ABNT e pela NT-BT da CELESC. 
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 Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 

canalizações serão vedadas com bujões roscados ou plugues, convenientemente apertados, não 

sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim. 

 Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais 

aprovados pela ABNT, INMETRO, e deverão ser executadas de acordo com o desenho fornecido 

e padrões aprovados pelas concessionárias de serviço público. Todos os equipamentos e 

materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as 

expensas da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO. 

 As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as 

especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua 

execução, para decisão. 

 A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos, poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho 

de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao local dos 

trabalhos. 

 

LIGAÇÃO 

 

Vem do Q.D. a executar conforme indicado no diagrama unifilar 

 

LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES 

 

 Será subterrâneo com cabo de cobre e isolamento, foi projeto obedecendo a queda de 

tensão, aonde serão protegidos por eletrodutos corrugado de PEAD, identificado por fita plástica 

de condutores de eletricidade, enterrados a 30cm do nível do solo, com caixas de passagem 

subterrâneas conforme distribuição indicada nas plantas do projeto. 

 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO   

 

POSTES DE 9,0m 

 

Os postes de iluminação deverão ser em aço, com galvanização a fogo de toda a estrutura e 

pintura na cor preto.  

O tubo principal terá Ø76mm na parte superior e Ø169mm na parte inferior com parede de 

2,65mm de espessura. 

Os postes terão altura livre até a luminária de 9,00m. 

O tubo principal deverá ter soldado em sua base uma chapa de 12,5mm, de espessura com 

dimensões de 30cm x 30cm. 

Na chapa metálica deixar 4 furos equidistantes, conforme apresentado em projeto para fixação 

nos chumbadores. 

Os chumbadores serão do tipo “J” com Ø5/8”, de 50cm de comprimento, com rosca de pelo 

menos 5cm na sua ponta passante a chapa de 10,0mm, conforme detalhe em projeto. Esses 

chumbadores serão concretados no bloco de concreto armado das fundações. 

 

LUMINARIA DE 180W DO POSTE DE 9,0m 

 

Luminária publica de LED.  

Protetor contra surtos de 10KV/10KA; 
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Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-65 do produto; 

Fluxo Luminoso Efetivo ≥ a 19.800/lm; 

Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática; 

Led com vida útil igual ou superior a 60.000 hs 

Prospecto e/ou folder da luminária ofertada; 

Certificado de garantia das luminárias LED ofertadas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos. O 

Documento do certificado de garantia, deverá indicar a assistência técnica no Brasil, em que 

estará assinado com firma reconhecida do fabricante. 

 

POSTES  DECORATIVOS 3,0m  E LUMINÁRIA DE LED 100W 

 

Luminária publica de LED 50w; 

Grau de Proteção contra Poeira e Umidade mínimo IP-65 do produto; 

Fluxo Luminoso Efetivo ≥ a 5.000/lm; 

Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática para luminária; 

Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs 

Poste aço galvanizado reto flangeado com altura de 3m diâmetro de 95mm 

O tubo principal deverá ter soldado em sua base uma chapa de 10,0mm, de espessura com 

dimensões de 20cm x 20cm. 

Na chapa metálica 4 furos equidistantes, conforme apresentado em projeto para fixação nos 

chumbadores. 

Os chumbadores serão do tipo “J” com Ø5/8”, de 50cm de comprimento, com rosca de pelo 

menos 5cm na sua ponta passante a chapa de 10,0mm, conforme detalhe em projeto. Esses 

chumbadores serão concretados no bloco de concreto armado das fundações. 

 

 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

 

Disjuntores 

Os circuitos monofásicos 220V serão protegidos por disjuntores monopolares indicados no 

quadro de carga e diagrama unifilar. 

   

Circuitos terminais 

Os circuitos terminais terão origem no Q.D. 

A distribuição dos circuitos se dará a partir do QD, usando-se eletrodutos flexíveis de PVC. O 

diâmetro dos eletrodutos diferentes de 3/4” estão cotados na planta baixa. 

A quantidade de circuitos, inclusive a carga de cada circuito e demais características, como 

fiação, eletrodutos e capacidade dos disjuntores, está anotada no Diagrama Unifilar. 

   

Condutores 

Todos os condutores elétricos deverão ser de bitola igual ou superior às indicadas no projeto. 

Não será permitida a emenda dos condutores alimentadores dos quadros em nenhum dos trechos 

entre a tomada de energia e o Quadro de Distribuição.  
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Os condutores de distribuição, que alimentarão luminárias e tomadas, quando emendados, terão 

as emendas apenas nas caixas de passagem, e terão seu isolamento recomposto com fita isolante 

antichama. 

Os condutores de distribuição deverão seguir as cores padrões: 

 

Fase R - Preto 

Fase S - Branco ou Cinza  

Fase T - Vermelho 

Neutro - Azul Claro 

Retorno - Marrom 

Proteção - Verde ou Verde e Amarelo 

 

Rele fotoelétrico  

 

Instalado no inicio de cada circuito conforme indicado no diagrama unifilar. 

 

ATERRAMENTO 

 

 Todas os postes deverão ser aterrados por condutores conforme especificado nas plantas 

do projeto. 

 

12 SERRALHERIA 

 

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX ESCOVADO 1 ½” E ½” #2MM  

 

Os guarda-corpos devem ter balaústres verticais de modo que uma esfera de 10 cm de diâmetro 

não possa passar por nenhuma abertura; devem também ser isentos de aberturas, saliências, 

reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar em roupas. 

Serão instalados guarda-corpos de acordo com a planta baixa no projeto arquitetônico, observar 

as alturas, pois variam. 

Os guarda-corpos são compostos por tubos verticais que devem ter um afastamento máximo de 

2,00 metros entre eixos fixados através do chumbamento químico. 

Todos os dispositivos de segurança (guarda-corpo, corrimão), serão executados em 

conformidade com as legislações vigentes do Corpo de Bombeiros e da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. Observar especificações do corrimão no item a seguir.  
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CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO 1 ½” #2MM 

 

Os corrimãos devem estar afastados no mínimo 40mm da parede ou outro obstáculo. Devem ter 

seção circular com diâmetro entre 40 mm. Devem ser firmemente fixados às paredes ou aos 

postes, garantindo condições seguras de utilização. Os corrimãos laterais devem ser contínuos, 

sem interrupção nos patamares das escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao 

patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou 

prejudicar a vazão. As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas 

ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias 

Será instalado conforme indicado em projeto, no guarda corpo,  por postes, ou fixado em parede, 

em aço inox escovado 1 ½” #2mm. 

A seguir exemplo de empunhadura e seção do corrimão: 
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13 URBANISMO 

13.1 Banco Metálico e de Madeira Plástica sem Encosto 180x60 
 

O banco deverá seguir ao detalhe completo no projeto arquitetônico. É composto por elementos 

metálicos que desempenham a função estrutural do banco, e por réguas de madeira plástica que 

servem de assento. Todos os materiais empregados deverão ser de altíssima qualidade e ter as 

dimensões e espessuras mínimas contidas no detalhe do projeto.  

 

13.2 Banco Metálico e de Madeira Plástica com Encosto 180x60 
 

Igual ao item 14.1. 

 

13.3 Lixeira Metálica e de Madeira Plástica 49x38x80 
 

A lixeira deverá seguir ao detalhe completo no projeto arquitetônico. É composta por elementos 

metálicos que desempenham a função estrutural do banco, e por réguas de madeira plástica que 

servem de fechamento. Todos os materiais empregados deverão ser de altíssima qualidade e ter 

as dimensões e espessuras mínimas contidas no detalhe do projeto.  

 

13.4 Bicicletário 
 

Serão executados em aço galvanizado com duas barras horizontais e dois postes verticais de 1 

1/2” (cada unidade), terão os cantos arredondados. Serão chumbados em base de concreto. 

Receberão pintura eletrostática a pó cor preto fosco. Observar detalhe no projeto arquitetônico. 
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13.5 Letreiro em Chapa Galvanizada e Estrutura Metálica 
 

Serão executados em chapa galvanizada #1,5mm letreiros com o dizer “EU ♥ ITUPORANGA”. 

Deverá seguir detalhamento e especificações conforme projeto arquitetônico. As letras e o 

símbolo do coração deverão ter estrutura metálica interna para sustentação, que serão fixadas em 

uma base de concreto. Todas as faces das letras e do símbolo receberão primer, fundo P.U., tinta 

P.U. mais uma camada de verniz em todas as faces aparentes. Os letreiros não poderão ter 

rebarbas ou arestas cortantes, todas as faces deverção ser bem acabadas. O serviço deve ser 

esmerado e sem defeitos, para que tenha o efeito estético desejado conforme detalhamento. 

 

 

14 PAISAGISMO 

A empresa contratada para fornecer as plantas deverá obedecer às dimensões e especificações 

quanto às espécies apresentadas no projeto (planta de paisagismo). Não poderá haver de forma 

nenhuma a divisão de touceiras para maior aproveitamento das plantas.  

 A empresa contratada deverá fornecer mudas em perfeitas condições fitossanitárias devendo ser 

isentas de enfermidades causadas por pragas e doenças, assim como estarem em bom estado 

nutricional. Também é recomendado que possuam torrão proporcional ao seu porte e estejam 

bem enraizadas. Em caso de mudas doentes a contratada deverá repô-las sem custo adicional 

para a contratante. 
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ADUBAÇÃO E CASCA DE PÍNUS 

 

A terra deverá ser preparada para receber o plantio das espécies, livre de materiais oriundos da 

obra e ervas daninhas que possam comprometer seu desenvolvimento. Os tamanhos das covas 

deverão ser coerentes ao tamanho das mudas a serem plantadas. 
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Para adubação será necessário o uso do adubo químico e orgânico. Deverá ser utilizado nas 

seguintes proporções: 

- Para mudas de árvores utilizar 1,50kg de adubo orgânico por cova, e 150 gramas de adubo 

químico. 

-Na grama será utilizado apenas o adubo químico na proporção de 0,25kg por metro quadrado. 

-Nas forrações será usado o adubo orgânico da proporção de 2,5kg por metro quadrado de 

canteiro, e o químico na proporção de 0,25kg por metro quadrado. Também será espalhado a 

casca de pínus após o plantio das vegetações, a proporção utilizada é de um pacote de 40 L para 

1,5 metros quadrados de canteiro. 

 

ESPAÇAMENTO 

 

-Agapanto deverá ser plantado num espaçamento de 0,50m entre eixos. 

-Moréia deverá ser plantada num espaçamento de 0,60m entre eixos. 

-Guaimbê deverá ser plantado num espaçamento de 0,80m entre eixos. 

-Dianela deverá ser plantado num espaçamento de 0,50m entre eixos. 

-Liriopes deverão ser plantados num espaçamento de 0,25m entre eixos. 

 As demais vegetações deverão ser plantadas conforme indicado na planta de paisagismo. 

 

LIMITADOR DE GRAMA 

 

Será utilizado para separar as forrações da grama. Observar planta baixa de paisagismo. 

 

REGA  

 

Após o plantio, o jardim deverá ser molhado todos os dias, (exceto nos dias que chover), pelo 

menos durante um mês até que as espécies se estabeleçam de forma sadia na terra. 

 

DRENOS E REATERRO DOS CANTEIROS 

 

Nos canteiros que possuírem talude (conforme indicado no projeto arquitetônico) receberão um 

dreno linear com brita nº 2 no ponto mais baixo, terão largura de 20 cm e altura de 40 cm; 

deverão ser enterrados a 50 cm do nível de terra do canteiro. Todo o dreno será envolvido por 

manta geotêxtil.  

Os canteiros com perímetro de meio-fio pré-moldado receberão uma camada de 10 cm de barro 

novo; atentar-se para os canteiros com palmeiras existentes, estas por sua vez não poderão 

receber mais que 15 cm de cobertura nova em suas raízes. 

Os canteiros com meio-fio/muretas moldados in locopossuem alturas diferentes, receberão barro 

até 5 cm a baixo da face superior do meio-fio/muretas. Nos canteiros onde houver árvores com 

as raízes expostas deverão ter um cobrimento de terra de no máximo 30cm. 

 

 

A SANIDADE E ESTABILIDADE DAS ÁRVORES EXISTENTES NÃO SÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA PROFISSIONAL DESTE PROJETO, DEVERÁ SER 

CONSULTADO UM PROFISSONAL DA ÁREA PARA ATESTAR A SAÚDE DAS 

MESMAS, ANTES DA PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA E EXECUÇÃO DE MEIO-FIOS 

E MURETAS. 
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15 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 

15.1 Mapa Tátil 60x50cm com pedestal em Aço Inox Escovado 
 

O mapa tátil serve para que a pessoa com deficiência visual ou baixa visão possa se localizar, ler 

informações sobre os locais e as rotas.  Os mapas táteis devem ter superfícies horizontais ou 

inclinadas (até 15% em relação ao piso) contendo informações em Braille, planos e mapas táteis 

devem ser instaladas na altura de 90 cm conforme detalhe no projeto arquitetônico. 

A empresa responsável pela fabricação deverá seguir as instruções da NBR 9050/2018 para 

elaboração do mapa. 

 

15.2 Placa de Sinalização das Vagas Preferenciais 
 

A borda inferior das placas instaladas deve fcar a uma altura livre entre 2,10 m em relação ao 

solo.  

As placas deverão ter os padrões definidos pela Legislação de Trânsito Vigente e Normas 

Brasileiras, no que diz respeito a especificação, cores e letreiros.  

As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser planas, do tipo NB 1010/1020, 

com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16. Devem conter 

pintura totalmente refletiva.  

Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de aço para sinalização viária. 

As colunas de sustentação deverão ser de aço galvanizado diâmetro de 11/2”, espessura da 

parede de 3mm e com 3 metros de comprimento.  As colunas de sustentação deverão ser fixadas 

em bases de concreto. 

NOTA: não será admitido adesivamento nas placas de sinalização. 

 

 
 

Sinalização vertical de estacionamento para pessoas com deficiência e pessoa idosa. Ambas 

placas terão as dimensões 0,50 cm de largura por 0,70 cm de altura. 

 



59 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SC  

 

15.3 Podotátil Direcional ou Alerta de PVC Colorido, 25x25cm, Colado, e=5mm 

 
Deverá ser instalado nos locais indicado na planta de pavimentação, observando as dimensões 

conforme a indicação da NBR 9050. O podotátil será em PVC de cor preta colado com cola de 

contato no piso cerâmico. A empresa que prestar o serviço deverá testar a aderência da cola 

sobre o piso, garantindo que o podotátil fique completamente fixado, não deixando arestas 

“soltas”. Deverá ser utilizado cola de contato para áreas externas, e deverá ter cuidado para que 

as peças sejam totalmente fixadas ao piso cerâmico, garantindo ao usuário segurança. 

 

15.4 Sinalização Visual para Degraus 
 

Todo degrau ou escada deve ter sinalização visual na borda do piso, em cor contrastante com a 

do acabamento, medindo 3cm de largura. Essa sinalização pode estar restrita à projeção dos 

corrimãos laterais, com no mínimo 20 cm de extensão, conforme detalhe no projeto arquitetônico.  

A faixa de sinalização visual em PVC será fixada no piso com cola de contato para ambientes 

externos textura grão de arroz (antiderrapante) cor amarela, ou vermelha, sendo escolhida a cor 

que mais contrastar com a cor do piso cerâmico escolhido.  

A empresa que prestar o serviço deverá testar a aderência da cola sobre o piso, garantindo que a 

faixa de sinalização fique completamente fixada, não deixando arestas “soltas”. Nas áreas 

externas deverá ser usado cola de contato para áreas externas, e deverá ter o mesmo cuidado para 

que as peças sejam totalmente fixadas ao piso cerâmico, garantindo ao usuário segurança. 

 

16 TELHAMENTO PALCO 

16.1 Remoção de Telhas 
 

Será retirado todas as telhas onduladas existente e substituído por novas telhas. Deverá ser dada 

máxima atenção ao executar este serviço, para que nenhum elemento da edificação seja 

danificado (exemplo: tubulação, parte elétrica, cabeamento etc.).  

A execução desse serviço deverá ser orientada por um profissional habilitado, utilizando-se 

equipamentos adequados e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

 

16.2 Telha Policarbonato Alveolar 6mm, Cor Cinza Escuro 
 

A cobertura do palco será subsituida por nova cobertura em telha policarbonato alveolar 6mm 

cor cinza escuro. Deverão ser utilizados perfis H para emendas, perfis U para acabamento. A 

cobertura deverá ser etanque, fixada na estrutura metálica existente e suportar as ações do vento 

e intempéries, bem como esforços solicitados. Na execução dos serviços os trabalhadores 

deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 

deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 
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17 PINTURA PALCO 

17.1 Remoção de Pintura Acrílica (Lixamento) em Paredes e Elementos de 
Concreto 

 

Remoção de toda a pintura Acrílica existente para aplicação de nova pintura em todas as paredes 

internas e externas existente (com exceção de onde houver revestimento cerâmico). 

 

17.2 Fundo Preparador para Pintura Acrílica, 01 demão 
 

Todas as paredes internas quanto externas receberão fundo preparador e pintura acrílica 2 

demãos, exceto nas áreas que serão colocados azulejos. 

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou 

mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de 

pintura ou repintura a elas destinadas. 

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

levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.  

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa. 

Após a aplicação, reboco será considerado curado, isto é, em condições de receber pintura após 

um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal se situa entre 45 e 90 dias. 

 

17.3 Pintura Acrílica, 02 demãos 
 

Igual ao item 18.2 

 

18 PINTURA PRAÇA 

18.1 Resina Acrílica Impermeabilizante para Concreto Aparente 
 

Para dar acabamento aos elementos de concreto aparente, deverá ser aplicado duas demãos de 

resina acrílica acabamento brilho; em toda as faces que ficarem aparentes. 

 

18.2 Pintura Meio-Fio Pré-Moldados 
 

Os meios-fios pré-moldados que se encontram no interior da praça até o alinhamento receberão 

pintura cinza escura, e os demais alinhados com a via receberão pintura branca ou amarela 

conforme definições do departamento de trânsito. 

18.3 Pintura da Sinalização Horizontal 
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As vagas reservadas para veículo, motocicletas e bicicletas no estacionamento devem ser 

sinalizadas e demarcadas com pintura branca horizontal, com espessura de 0,10m. 

A pintura das vagas preferências deverá obedecer ao detalhe no projeto arquitetônico. Observar 

as cores das faixas, bem como o símbolo internacional de acesso e a descrição de idoso. 

 

NOTA: 

 

Os profissionais abaixo identificados assinam no âmbito de suas competências 

e atribuições, limitadas às respectivas responsabilidades e/ou contribuições na 

elaboração deste documento. 
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ANEXO V 
 
 
Tomada de Preços nº31/2020 

 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 
Razão Social:_________________________________________________. 

CNPJ___________________________________________________. 
Endereço:____________________________________________________. 
Cidade: ________________ Bairro ____________Estado: ___________ 
 CEP:_______________. 
Telefone comercial: (______) ____________ Fax: (______) 
______________________ . 
Nome da pessoa para contatos:______________________________________. 
Telefone celular: (___) _____________   E-mail: __________________________. 
Nome completo da pessoa que assinará o contrato: _________________. 
Cargo que a pessoa ocupa na empresa:_________________________________. 
Conta Bancária________________ Agencia____________ Banco _______________. 
RG nr.: ______________________     CPF: ______________________________. 
Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato 
específico para assinatura do contrato. 
Data: 

_______________________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

 

 

 

 

/Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo com o envelope 

da documentação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e 

assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO 
SERVIDOR PÚBLICO. 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que a Empresa _________________________________, 

CNPJ nº _______________________, não possui em seu quadro societário servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 

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

a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, 

ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão 

celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo 

nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na LDO vigente da época da 

contratação, comprovadas pelo Município), sendo de inteira responsabilidade do 

Município a fiscalização dessa vedação (Art. 18, XII, Lei 13.408/2016), (Meio Físico e 

Aba "Processo de Execução" da Plataforma +Brasil); 

 

Data 

 

Assinatura 

Responsável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


