
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SC  

 

1 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº12/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 93/2021 

 

 

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

representado neste ato pelo Sr. GERVÁSIO JOSÉ MACIEL, inscrito no CPF sob nº 121.340.239-53, 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 do dia 10/09/2021 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 10 de setembro de 2021 às 09:30 horas 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 AMPLIAÇÃO QUARTEL DO CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR DE ITUPORANGA. 

 

 

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. 
 
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; 
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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: licitacao@ituporanga.sc.gov.br e 

cpl@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, 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; 

mailto:licitacao@ituporanga.sc.gov.br
mailto:cpl@ituporanga.sc.gov.br
http://www.ituporanga.sc.gov.br/
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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; 
 
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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SC  

 

4 

 

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; 
 
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: 
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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); 
 
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, devidamente 
paginados. 
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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 Nº 12/2021 

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, 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: 
 

https://ituporanga.atende.net/
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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.        
 
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; 
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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 do licitante acessar o sítio eletrônico para cadastramento da proposta com 
antecedência ao término do prazo para apresentação da proposta. Caso ocorra problema com o cadastramento, o 
licitante deverá encaminhar o problema ocorrido ao setor de TI através do e-mail: ti.ituporanga@gmail.com e 
ti.ituporanga2@gmail.com ou através do telefone: 47 3533 1211 ramal 221. 
 
4.1.3 – O município não se responsabilizará por problemas no sistema Ituporanga.atende.net com relação ao 
cadastro do licitante e da proposta eletrônica. 
 

MUNICÍPIO DE ITUPORANGA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

RUA VEREADOR JOAQUIM BOEING, 40- CENTRO 

88400-000 – ITUPORANGA- SANTA CATARINA 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021. 

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 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, 

mailto:ti.ituporanga@gmail.com
mailto:ti.ituporanga2@gmail.com
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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. 
 
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; 
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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: 

 

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. 
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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; 

 

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 
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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; 

 

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. 
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16- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA        

 

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

orçamento de 2021 no qual será suplementado por excesso quando do recebimento do recurso vinculado conforme 

segue: 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

4 SECRETARIA DA FAZENDA 

2 Fundo M. de Reequipamento da OBM - FUNREBOM 

2008 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Reequipamento da OBM - FUNREBOM 

3449051990000000000 Outras obras e instalações 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor. 

 

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. 

 

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. 
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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, 23 de agosto de 2021. 

 

GERVASIO JOSÉ MACIEL 

Prefeito 
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ANEXO I 

 
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 12/2021 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 93/2021 

 

MINUTA CONTRATO N° ____/2021 

 
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 
Sr. GERVÁSIO JOSÉ MACIEL, inscrito no CPF sob nº 121.340.239-53, 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 12/2021 e 

pelos termos da proposta da Contratada datada de ____/____/21 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 AMPLIAÇÃO QUARTEL DO CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR DE ITUPORANGA. 

 

 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 ../2021, 
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 e liberação do convênio. As medições são por eventos conforme a planilha 
“Agrupadores de Eventos” (PLE), sendo que cada serviço só será pago após o evento a que este 
pertencer estar integralmente concluído.  
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 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 da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do 

orçamento de 2021 no qual será suplementado por excesso quando do recebimento do recurso vinculado conforme 

segue: 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

4 SECRETARIA DA FAZENDA 

2 Fundo M. de Reequipamento da OBM - FUNREBOM 

2008 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Reequipamento da OBM - FUNREBOM 

3449051990000000000 Outras obras e instalações 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 

 O preço estabelecido no presente Contrato poderá ser reajustado depois de transcorrido o período de 12 
(doze) meses, a contar da data base (SINAPI) utilizada para formulação da Planilha orçamentária elaborada pelo 

setor técnico da Secretaria do Planejamento. 

 
 

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 06 (seis) 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 será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado casa haja interesse 
das partes, mediante termo aditivo, na forma e prazo estabelecidos na lei vigente. 

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. 
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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 

  
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. 
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 Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93 

 

 
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 
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dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos 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 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.  
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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 2.021. 
 
 

 

 

 

______________________________                         ______________________ 

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 Nº 12/2021 

 

 

 

 

(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 Nº 12/2021 

 
 
 
________[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 ../2021, 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 12/2021 
 
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 AMPLIAÇÃO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DE ITUPORANGA. 
 
 
1 - PLANILHA ORÇAMENTO  
ITENS: 

1 - SERVIÇOS INICIAIS 
 

 

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

1 2 METRO 
QUADRA

DO 

PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA R$ 326,355 R$ 652,71 

2 20  TAPUME COMPENSADO 6MM - ALTURA 2,2M R$ 142,777 R$ 2.855,54 

3 5 METRO 
QUADRA

DO 

Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso 
mobiliário e equipamentos. Af_04/2016. 

R$ 308,08 R$ 1.540,40 

4 5 METRO 
QUADRA

DO 

Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em 
canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016 

R$ 494,004 R$ 2.470,02 

5 3 METRO 
QUADRA

DO 

Execução de deposito em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016 

R$ 1.084,40 R$ 3.253,20 

6 30 METRO 
QUADRA

DO 

Demolição de pavimento Intertravado, de forma manual, com 
reaproveitamento. Af_12/2017. 

R$ 16,77 R$ 503,10 

7 3,25 METRO 
CÚBICO 

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af12/2017 

R$ 56,618 R$ 184,01 

8 14,83 METRO 
QUADRA

DO 

Retirada de telhamento. R$ 6,796 R$ 100,78 

9 25 METRO Locação convencional de obra, utilizando gabaritos de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af10/2018. 

R$ 67,532 R$ 1.688,30 

10 172 METRO 
CÚBICO 

Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, 
descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira 
hidráulica (caçamba: 0,8m³ /111 hp), frota de 4 caminhões basculantes 
de 14m³, dmt de 1,5km e velocidade média 180km/h. af_05/2020 

R$ 14,594 R$ 2.510,17 

    
TOTAL R$ 15.758,23 

2 - ESTRUTURA: MURO ARRIMO 
 

 

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

11 120,25 METRO 
QUADRA

DO 

Fabricação, montagem e desmontagem e fôrma para cortina de 
contenção, em capa de madeira compensada plastificada, E=18mm, 10 
utilizações.  AF_ 07/2019. 

R$ 40,055 R$ 4.816,61 

12 286,2 QUILOG
RAMA 

armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 
8,0mm 

R$ 19,667 R$ 5.628,70 

13 485,3 QUILOG
RAMA 

armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 
de 10mm - montagem. Af_07/2019 

R$ 17,772 R$ 8.624,75 

14 8,26 METRO 
CÚBICO 

concretagem de cortina de contenção, através de bomba de lançamento, 
adensamento e acabamento. af07_2019 

R$ 566,096 R$ 4.675,95 

    
TOTAL R$ 23.746,01 

3 - FUNDAÇÃO 
 

 

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

15 3,45 METRO 
CÚBICO 

escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de 
fôrma.  Af_06/2017.. 

R$ 158,446 R$ 546,64 

16 0,94 METRO 
CÚBICO 

lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. 
af_08/2017. 

R$ 635,511 R$ 597,38 

17 121,1 QUILOG
RAMA 

armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 
8mm - montagem af_06/2017 

R$ 21,195 R$ 2.566,71 

18 2,74 METRO concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, R$ 587,438 R$ 1.609,58 
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CÚBICO adensamento e acabamento. af_11/2016     
TOTAL R$ 5.320,31 

4 - SUPERESTRUTURA 
 

 

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

19 37,46 METRO 
QUADRA

DO 

fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E=25mm, 2 utilizações. af_06/2017. 

R$ 133,769 R$ 5.010,99 

20 98,78 METRO 
QUADRA

DO 

fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada 
plastificada. E=18mm. af_09/2020 

R$ 143,828 R$ 14.207,33 

21 81,21 METRO 
QUADRA

DO 

fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de 
madeira compensada plastificada, E=18mm. af_09/2020 

R$ 186,401 R$ 15.137,63 

22 25,7 METRO 
CÚBICO 

escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé direito 
simples, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020 

R$ 17,491 R$ 449,52 

23 59,3 METRO 
QUADRA

DO 

laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em 
cerâmica, vigota convencional, altura total da laje ( enchimento + capa) = 
(8+3). af_11/2020 

R$ 203,672 R$ 12.077,75 

24 68,15 METRO 
QUADRA

DO 

laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em 
cerâmica, vigota convencional, altura total da laje ( enchimento + capa) = 
(8+3). af_11/2020 

R$ 190,593 R$ 12.988,91 

25 279,1 QUILOG
RAMA 

armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 
5,0mm - montagem. AF_12/2015. 

R$ 23,994 R$ 6.696,73 

26 199,9 QUILOG
RAMA 

armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 
8,0mm - montagem. AF_12/2015 

R$ 21,195 R$ 4.236,88 

27 506,2 QUILOG
RAMA 

armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 
10,0mm - montagem. AF_12/2015. 

R$ 18,909 R$ 9.571,74 

28 70 QUILOG
RAMA 

armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 
12,50mm - montagem. AF_12/2015 

R$ 15,878 R$ 1.111,46 

29 13,17 METRO 
CÚBICO 

concretagem de vigas e lajes, fck =20mpa, para lajes maciças ou 
nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes 
menor ou igual a 20m² - lançamento, adensamento e acabamento. 
af_12/2015 

R$ 535,807 R$ 7.056,58 

    
TOTAL R$ 88.545,52 

5 - FECHAMENTO 
 

 

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

30 25,2 METRO 
QUADRA

DO 

impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 02 demãos 
af_06/2018 

R$ 35,459 R$ 893,57 

31 110,45 METRO 
QUADRA

DO 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

R$ 121,778 R$ 13.450,38 

32 202,1 METRO 
QUADRA

DO 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

R$ 7,102 R$ 1.435,31 

33 127,45 METRO 
QUADRA

DO 

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
MANUAL, AF_06/2014 

R$ 7,065 R$ 900,43 

34 202,1 METRO 
QUADRA

DO 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

R$ 23,664 R$ 4.782,49 

35 127,45 METRO 
QUADRA

DO 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONERA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 

R$ 35,214 R$ 4.488,02 

    
TOTAL R$ 25.950,20 

6 - PISO 
 

 

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

36 98,16 METRO 
QUADRA

DO 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA EM AREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

R$ 56,238 R$ 5.520,32 
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37 61,04 METRO 
QUADRA

DO 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO COM DIMENSÕES 60X60CM 

R$ 131,153 R$ 8.005,58 

38 37,12 METRO 
QUADRA

DO 

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

R$ 45,36 R$ 1.683,76 

    
TOTAL R$ 15.209,66 

7 - COBERTURA 
 

 

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

39 68,2 METRO 
QUADRA

DO 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
RÉGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

R$ 28,174 R$ 1.921,47 

40 68,2 METRO 
QUADRA

DO 

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

R$ 49,552 R$ 3.379,45 

41 15,6 METRO CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
AF_07/2019 

R$ 122,401 R$ 1.909,46 

42 5,85 Metros 
Linear 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

R$ 90,779 R$ 531,06 

43 49,5 METRO RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

R$ 70,637 R$ 3.496,53 

44 8,7 METRO 
QUADRA

DO 

COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO R$ 200,555 R$ 1.744,83 

45 240 METRO 
QUADRA

DO 

REVISÃO DE COBERTURA R$ 10,157 R$ 2.437,68 

    
TOTAL R$ 15.420,48 

8 - ESQUADRIAS 
 

 

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

46 8 METRO 
QUADRA

DO 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

R$ 1.094,251 R$ 8.754,01 

47 1 UNIDAD
E 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

R$ 1.052,18 R$ 1.052,18 

48 4 METRO 
QUADRA

DO 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

R$ 462,86 R$ 1.851,44 

49 4 METRO 
QUADRA

DO 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E=8MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_P 

R$ 378,658 R$ 1.514,63 

    
TOTAL R$ 13.172,26 

9 - PINTURA 
 

 

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

50 202,1 METRO 
QUADRA

DO 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

R$ 2,555 R$ 516,37 

51 127,45 METRO 
QUADRA

DO 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

R$ 3,031 R$ 386,30 

52 202,1 METRO 
QUADRA

DO 

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

R$ 15,597 R$ 3.152,15 

53 127,45 METRO 
QUADRA

DO 

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

R$ 17,76 R$ 2.263,51 

    
TOTAL R$ 6.318,33 

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

54 1 UNIDAD
E 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4M PARA REDE DE DRENAGEM . AF_12/2020 

R$ 228,12 R$ 228,12 

55 1 UNIDAD
E 

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X1,00M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

R$ 1.042,49 R$ 1.042,49 

56 16,8 METRO 
CÚBICO 

EXECUÇÃO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUMERO 02 R$ 133,634 R$ 2.245,05 

57 61,6 METRO 
QUADRA

DO 

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 R$ 8,128 R$ 500,68 

    
TOTAL R$ 4.016,34 

11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

 

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

58 1 UNIDAD
E 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A R$ 78,73 R$ 78,73 

59 2 UNIDAD
E 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

R$ 14,385 R$ 28,77 

60 2 UNIDAD
E 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 10/2020 

R$ 16,72 R$ 33,44 

61 1 UNIDAD
E 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 
SEM BARRAMENTO, PARA 06 DISJUNTORES-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, AF_10/2020 

R$ 88,56 R$ 88,56 

62 11 UNIDAD
E 

CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC, INSTALADA EM LAJE-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$ 13,775 R$ 151,53 

63 12 UNIDAD
E 

CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 
12/2015 

R$ 12,602 R$ 151,22 

64 4 UNIDAD
E 

CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 
12/2015 

R$ 19,423 R$ 77,69 

65 6 UNIDAD
E 

CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA(2,00M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

R$ 37,573 R$ 225,44 

66 2 UNIDAD
E 

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULO), INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

R$ 68,51 R$ 137,02 

67 2 UNIDAD
E 

INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 MODULO), COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$ 59,145 R$ 118,29 

68 12 UNIDAD
E 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$ 35,104 R$ 421,25 

69 6 UNIDAD
E 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$ 52,522 R$ 315,13 

70 63 METRO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAGE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$ 9,40 R$ 592,20 

71 45 METRO ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$ 12,895 R$ 580,28 

72 120 METRO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$ 3,679 R$ 441,48 

73 180 Metros 
Linear 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$ 5,305 R$ 954,90 

74 60 METRO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

R$ 11,71 R$ 702,60 

75 4 UNIDAD
E 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

R$ 35,398 R$ 141,59 

76 11 UNIDAD
E 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

R$ 157,566 R$ 1.733,23 

    
TOTAL R$ 6.973,35 

12 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS REDE ÁGUA 
 

 

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

77 1 UNIDAD
E 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

R$ 159,00 R$ 159,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA SC  

 

27 

 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

78 10 METRO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

R$ 24,507 R$ 245,07 

79 4 UNIDAD
E 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

R$ 10,158 R$ 40,63 

80 2 UNIDAD
E 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

R$ 14,215 R$ 28,43 

    
TOTAL R$ 473,13 

13 - REDE ESGOTO 
 

 

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

81 1 UNIDAD
E 

CAIXA SIFONADA, PVC, DV 150X185X75MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014 

R$ 69,94 R$ 69,94 

82 15 Metros 
Linear 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

R$ 52,522 R$ 787,83 

83 3 Metros 
Linear 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

R$ 22,77 R$ 68,31 

84 2 UNIDAD
E 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM,  
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA  
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

R$ 12,16 R$ 24,32 

    
TOTAL R$ 950,40 

14 - REDE PLUVIAL 
 

 

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

85 15 METRO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014 

R$ 55,48 R$ 832,20 

86 3 UNIDAD
E 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_2/2014 

R$ 84,963 R$ 254,89 

    
TOTAL R$ 1.087,09 

15 - ACABAMENTOS 
 

 

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

87 30 Metros 
Linear 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 

R$ 7,737 R$ 232,11 

88 49 METRO RODAPÉ EM POLIESTIRENO , ALTURA 5CM. AF_09/2020 R$ 63,12 R$ 3.092,88 

89 6,5 Metros 
Linear 

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 

R$ 107,391 R$ 698,04 

90 4 METRO PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L=15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020 

R$ 140,443 R$ 561,77 

    
TOTAL R$ 4.584,80 

16 - DIVERSOS 
 

 

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

91 1 UNIDAD
E 

EXTINTOR DE INCENDIO  PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4KG, 
CLASSE BC-FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

R$ 542,99 R$ 542,99 

    
TOTAL R$ 542,99     

TOTAL GERAL R$ 228.069,10 

 
 
 
 
 
 2 - Modelo da Proposta: 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 
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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 __/2021, 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 AMPLIAÇÃO QUARTEL DO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DE ITUPORANGA. 
 
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 (caso não tenha campo para preenchimento na proposta 
eletrônica). 
 
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. 
 

https://ituporanga.atende.net/
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_______, ____ 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. 
2.5 - O prazo máximo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias após a assinatura da 
Ordem de Início de Obra.  
 
2.6 - Execução e entrega total do objeto do presente Edital é de 06 (seis) meses, conforme 
cronograma físico financeiro e será contado a partir da data da assinatura da ordem de serviços. 
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3 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  
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MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO 

AMPLIAÇÃO 

CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR ITUPORANGA/SC 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
 

 PROPRIETÁRIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - ITUPORANGA 

 
DATA 02 de agosto de 2021. 

 
ENDEREÇO Rua 14 de Fevereiro – Centro – Ituporanga/SC 

 
TIPO Ampliação 

 
PAVIMENTOS 02 

 
ÁREA 111,15 m² 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETO 

  

 

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do projeto referente à obra de ampliação do Corpo de 

Bombeiros no município de Ituporanga/SC, com área total de 111,15 m², distribuídos em dois pavimentos. 

 

1.2. RESPONSABILIDADE, GARANTIA E RESPEITO AO PROJETO 

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condições técnicas e administrativas que 

irão reger o desenvolvimento das obras contratadas pela Instituição. Este memorial será parte integrante do 

documento contratual. A Contratada deverá obrigatoriamente manter na obra cópias de todos os projetos, 

bem como este memorial descritivo. Deverá cumprir também todas as exigências das Leis e Normas de 

Segurança e Higiene do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de proteção individual a todos que 

trabalham ou que, por qualquer motivo, permaneçam na obra. 

 

1.3. FISCALIZAÇÃO 



 

 

 

A Prefeitura, através do seu quadro técnico, efetuará fiscalização periódica na obra, desde o início dos 

serviços até o seu recebimento definitivo. A fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes 

atividades: 

 Solucionar, através das providências que se fizerem necessárias, as incoerências, falhas e omissões 

constatadas nos desenhos, especificações e demais elementos do projeto, 

 Paralisar qualquer serviço que, a seu critério, não esteja sendo executado em conformidade com a boa técnica 

construtiva, normas de segurança ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato, 

 Ordenar a substituição de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inservíveis para a obra, 
 Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que não obedeça aos elementos de projeto e demais disposições 

contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes da correção realizada, 

 Aprovar os serviços executados e realizar as respectivas medições. 

A presença da fiscalização durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no 

desempenho de suas funções, não implica solidariedade ou co-responsabilidade com a construtora, que 

responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas 

subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

Os detalhes de serviços constantes e não mencionados neste memorial descritivo, assim como todos os 

detalhes de serviços aqui mencionados, que não constem nos desenhos, serão interpretados como fazendo 

parte do projeto. 

Nenhuma modificação poderá ser feita sem o consentimento, por escrito, da fiscalização, assim como toda 

e qualquer alteração deverá ter a aprovação por escrito do profissional responsável pelo projeto específico 

a ser alterado. 

Quando da apresentação do orçamento, fica subentendido que o Construtor não teve qualquer dúvida 

relacionada com a interpretação dos projetos e demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar 

proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realização, pelo Construtor, de qualquer elemento ou 

seção de serviços implicará na tácita aceitação e ratificação, por parte dele, dos materiais, processos e 

dispositivos adotados e preconizados nestas especificações, para o elemento ou seção de serviços 

executados. 

 

1.4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir: 

I - Todos os materiais serão de primeira qualidade e, salvo os expressamente excluídos adiante, serão inteiramente 

fornecidos pela CONTRATADA. Para todos os materiais a seguir especificados, somente serão aceitos produtos 

rigorosamente equivalentes em qualidade e preço. Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que em 

todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos, por determinada marca, denominação ou fabricação, 

fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juízo da CONTRATANTE. 

II - A mão-de-obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada para atender ao 

Cronograma de Execução das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário. 

Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou períodos noturnos, deverão ser comunicados por escrito 

com antecedência mínima de 24 horas, para que a fiscalização de obras acompanhe os serviços nestes períodos. 

Caso a fiscalização de obra ache necessária a admissão e/ou afastamento de qualquer funcionário para melhorar o 



 

 

desempenho na obra, a CONTRATADA deverá atender tal solicitação prontamente. 

III - A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, terá procedido a prévia visita ao local onde será 

realizada a obra a fim de tomar ciência das condições hoje existentes, locação e níveis, bem como minucioso estudo, 

verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos de Arquitetura, de Estruturas e de Instalações, 

inclusive detalhes, das especificações e demais documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a 

execução da obra. 

IV - Os serviços serão executados em total e estrita observância das indicações constantes dos projetos fornecidos 

pela CONTRATANTE e referidos neste memorial. Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica 

estabelecido que: 

 Em caso de divergência entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto Arquitetônico, prevalecerá 

sempre o primeiro; 

 Em caso de divergência entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos especializados de 

Estruturas e Instalações, prevalecerão sempre estes últimos; 
 

 Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão 

sempre as primeiras; 

 Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala; 

 Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes; 

 Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas ou das especificações, orçamentos ou 

procedimentos contidos no Memorial Descritivo, será consultada a CONTRATANTE. 

V - Compete à CONTRATADA proceder à compatibilização dos projetos de arquitetura, de estrutura, e outros. Caso 

seja detectado qualquer problema dessa espécie, a CONTRATADA providenciará a modificação necessária - em 

um ou mais projetos – submetendo a solução encontrada ao exame e autenticação da fiscalização, última palavra a 

respeito do assunto, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

VI - Cabe à CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos complementares, os 

quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a construção 

poderá a CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serão, também, devidamente 

autenticados pela CONTRATADA. 

VII - Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a 

CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as 

despesas decorrentes dessas providências. 

 

1.5. AMOSTRAS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA 

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou 

acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação. Todos os 

materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverão ser novos, de qualidade compatível com o 

serviço respectivo, devendo satisfazer rigorosamente às Especificações de Materiais e Equipamentos. 



 

 

 

Não será admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados. A 

CONTRATADA só poderá aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submetê-lo a exame e 

aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto. 

A Instituição se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peça, elemento ou parte 

da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas e especificações da ABNT, com despesas a cargo 

da CONTRATADA. 

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalização, serão cuidadosamente conservadas no 

canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua 

perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 

Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por outro, a 

CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 

determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado na substituição da proposta. A 

substituição somente será aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou similaridade 

comprovada, a critério da Instituição, e se processará com compensação financeira para as partes, devendo 

ser previamente autorizada pela Instituição. 

Quando não houver compensação financeira, a substituição poderá ser autorizada pela Fiscalização no 

Diário de Obra. A consulta sobre similaridade deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo 

oportuno, não admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que a referida consulta sirva para justificar 

o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato. Caberá à parte interessada na substituição o ônus 

da apresentação de toda a documentação necessária à análise. A similaridade será julgada, em qualquer caso, 

pela Instituição. Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu recebimento definitivo, a 

CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições 

detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independentemente de sua 

responsabilidade civil. 

 

1.6. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.6.1. Transporte de Materiais. 

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

1.6.2. Arremates Finais 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e 

arremates necessários, apontados pela Fiscalização. 

1.6.3. Equipamentos de Proteção Coletiva 

Em todos os itens da Obra, das Obras de Reforma e da Ampliação, deverão ser fornecidos e instalados os 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, 

de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de 

segurança. 

1.6.4. Equipamentos de Proteção Individual / Identificação dos operários. 



 

 

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, os seus funcionários e/ou subcontratados, todos os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas 

diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do 

Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. Todos os operários e equipe técnica da obra, 

bem como visitantes, vendedores e fornecedores, deverão estar identificados, e toda a equipe de trabalho 

deverá estar de uniforme. 

1.6.5. Outras Despesas a Cargo da CONTRATADA que deverão estar inclusas nos preços. As 

despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrão por conta da CONTRATADA: 

 Licenças, taxas, alvarás e exigências dos órgãos públicos, relativas à execução das obras; 

 ART de execução das obras e serviços; - transporte de pessoal administrativo e técnico; 

 Transporte de materiais e equipamentos; 

 Alojamentos, estadia e alimentação de pessoal; 

 Andaimes e plataformas necessárias para a execução dos serviços; 

 Proteções e demais dispositivos de segurança necessários à execução dos serviços; 

 Consumos de água e energia elétrica, para a execução das obras; 

 Vigilância do Canteiro de Obras; 

 Equipe técnica e administrativa; 

 Controle tecnológico / ensaio dos materiais; 

 Cronograma físico da obra por ocasião das medições mensais; 
 

2. MEMORIAL DESCRITIVO 

2.1. SERVIÇOS INICIAIS 

2.1.1. Instalação da obra 

2.1.1.1. Equipamentos e Ferramentas 

Caberá a CONTRATADA fornecer todo o equipamento (ferramental, maquinaria e aparelhamento), 

adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como equipamento de proteção 

individual de uso obrigatório e ainda equipamentos de proteção coletiva em conformidade com o 

recomendado na NR-18, além de prever no canteiro de obras de extintores de incêndio em número e locais 

a serem definidos pela fiscalização. 

2.1.1.2. Desmobilização 

Em fase de conclusão, a CONTRATADA deverá começar a desmobilizar os equipamentos empregados na 

execução dos serviços, desmontando o canteiro de obras e diminuindo proporcionalmente o emprego de 

mão-de–obra, evitando-se desta maneira, a interrupção muito rápida dos serviços ou a desmobilização do 

canteiro e de equipamentos ás pressas. 

2.1.2. Placa de obra 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a colocação de todas as placas exigidas e necessárias para a 

identificação da obra e dos serviços. O modelo da placa de identificação será fornecido pela fiscalização e 

sua execução/instalação ocorrerá por conta da CONTRATADA. 

2.1.3. Locação da obra 



 

 

A locação da obra deverá ser de acordo com as informações do projeto em especial as contidas na planta de 

locação e situação aprovada pelo órgão público competente. Caberá a CONTRATADA proceder à aferição 

das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com 

as reais condições encontradas no local. Havendo discrepâncias entre estas últimas e os elementos do projeto, 

a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. 

A CONTRATADA será responsável pelo estabelecimento de todos os marcos, levantamentos necessários e 

pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra requerida pelos trabalhos de locação 

e controle, bem como pela manutenção das referências de nível e de alinhamento. 

 

2.2. COMPOSIÇÃO DO PROJETO 

São partes integrantes deste projeto os seguintes: 

 Memorial descritivo; 

 Projeto Arquitetônico (4 pranchas); 

 Projeto Estrutural (6 pranchas); 

 Projeto Hidrossanitário (1 prancha); 

 Projeto Elétrico (1 prancha); 

 Projeto Preventivo contra Incendio (1 prancha); 

 

2.3. INFRAESTRUTURA 

As fundações a serem executadas deverão obedecer às normas técnicas vigentes. 

Qualquer ocorrência na obra que comprovadamente impossibilite a execução das fundações deverá ser 

imediatamente comunicada à fiscalização. 

Para perfeita verificação do comportamento das fundações, a fiscalização poderá exigir provas de carga sob a 

responsabilidade da empreiteira. 

2.3.1. Ferros e Arranques 

Todos os ferros e arranques de pilares deverão ficar ancorados na viga da fundação, conforme as 

indicações de comprimento, posição, bitola, tipo de aço e forma indicados nos projetos estruturais. 

2.3.2. Impermeabilização da Fundação 

Após a cura serão aplicadas sobre o revestimento de tinta betuminosa. 



 

 

 

Sobre as vigas baldrame deverá ser executada aplicação de tinta betuminosa com consumo mínimo de 

3,00Kg/m2, em duas demãos cruzadas seguindo as orientações do fabricante quanto ao tempo de secagem 

entre as demãos. 

Deve-se sempre dobrar lateralmente cerca de 10 a 15 cm. 

 

2.4. SUPERESTRUTURA 

Toda a estrutura da obra (pilares, vigas e laje) deverá ser executada de acordo com o projeto estrutural, 

utilizando concreto usinado com resistência mínima de Fck >= 20MPa. 

2.4.1 Lajes 

Deverá ser do tipo pré-moldadas, com as sobrecargas estabelecidas no Projeto Executivo Estrutural e 

atendendo as recomendações indicadas no desenho. 

O escoramento da laje assim como a contra flecha deverá seguir as especificações indicadas pelo fabricante. 

2.4.2. Formas 

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação 

das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. 

As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões 

requeridas no projeto estrutural e garantir que as formas fiquem estanques, de modo a não permitir as fugas 

de nata de cimento. 

A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou plástico. Não se admite 

o uso de tacos de madeira como espaçadores. 

2.4.3. Lançamento 

A construtora comunicará previamente à fiscalização, em tempo hábil, o início de todo e qualquer operação 

para aplicação do concreto, a qual somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação, a ser 

dada pela referida fiscalização. 

O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de abatimento (slump 

test) pela construtora, na presença da fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira. Para todo 

concreto estrutural o slump admitido estará compreendido entre 05 e 10 cm. 

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças embutidas e 

preparação das superfícies estiverem inteiramente concluídas e aprovadas. 

2.4.4. Adensamento 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado e adensado contínua e 

energicamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidado para que o 

concreto preencha todos os vazios das formas. 



 

 

Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos ou haja 

segregação dos materiais; deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu 

redor, com prejuízo da aderência. 

2.4.5. Cura 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda 

da água destinada à hidratação do cimento. 

Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra secagem 

rápida, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a 

aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão mantidas úmidas, durante pelo menos 

07 (sete) dias após o lançamento. 

2.4.6. Retirada das Formas 

As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com 

segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes evitando-se deformações inaceitáveis tendo em 

vista os valores de Ec e probabilidade de grande deformação lenta quando o concreto é solicitado com 

pouca idade. 

A contratada providenciará a retirada das formas de maneira a não prejudicar as peças já executadas, e os 

prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser: 
 

03 dias para faces laterais das vigas; 

14 dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados. 

 

2.5. VEDAÇÃO 

2.5.1. Alvenaria de tijolo 

A alvenaria a ser executada nas paredes externas e internas será de tijolo 6 furos, assentadas com 

argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:0, 5:4, 5. A espessura das juntas não deverá ser superior 

a 1 cm e as juntas verticais também deverão ser preenchidas. 

Os tijolos utilizados serão de 1ª qualidade fabricados de acordo com as normas técnicas vigentes com as 

faces planas, arestas vivas e dimensões uniformes isentos de trincas e demais defeitos visíveis e com textura 

homogênea. 

Havendo divergência entre as espessuras das paredes indicadas no projeto e a especificada neste memorial, 

prevalecerá a dimensão constante deste item. 

2.5.2. Vergas, Contra Vergas e respaldo em canaleta: 

Sobre os vãos de janelas e portas deverão ser executadas vergas e contra vergas respectivamente, que 

consistirão de uma camada de caneleta assentados com argamassa e preenchidos com concreto e aramados 

no mínimo com 2 barras de aço CA50, 3/8”. 



 

 

 

2.6. ESQUADRIAS 

2.6.1. Madeiras 

2.6.1.1. Portas 

Todas as portas de uma única folha serão de madeira de 35 mm de espessura, de 1ª qualidade, revestidas 

em ambas as faces com folhas de compensado de cedro de 3 mm, com requadro em todo o perímetro, 

miolo de material aglomerado, fixadas com baguetes de madeira, conforme as dimensões do projeto básico 

de arquitetura. 

Serão fixadas aos batentes por meio de três dobradiças de ferro polido de 3 ½ x 3” seguindo as dimensões 

do quadro de esquadrias. 

Os batentes das portas de madeira serão de jatobá ou ipê, de 4,5cm x 15,0cm de espessura, aparelhados, 

fixados na alvenaria por meio de tacos e parafusos, colocados perfeitamente nivelados e protegidos durante 

a execução da obra. Os batentes deverão ser tratados na parte inferior contra a umidade. 

Vistas: todos os batentes terão vistas de madeira de primeira qualidade, aparelhadas, com largura mínima 

de 7 cm, lisa, e com acabamento boleado. As vistas serão colocadas em todos os lados dos batentes. 

2.6.1.2. Fechaduras 

Todas as portas em madeira a serem instaladas receberão fechaduras externa com cilindro normal com 

chaves, de 1ª qualidade, o espelho com acabamento cromo fosco e maçaneta tipo alavanca maciça cromo 

fosco e deverão ser constituídas dos seguintes materiais: aço, aço inox e/ou ZAMAC. 

 

2.7. VIDROS: 

As janelas serão em vidro temperado com 8 mm de espessura. 

 

2.8. COBERTURA: 

2.8.1 Estrutura de Madeira 

A estrutura do telhado será de madeira, no sistema, terças, caibros e ripas, de qualidade dura, seca e de 

primeira. Os pregos serão do tipo apropriado e compatível com a bitola da madeira empregada. Todas as 

madeiras deverão ser imunizadas antes da montagem, com material apropriado de acordo com as 

recomendações do fabricante. Se for utilizado pinus, deverá ser apresentado certificado de garantia para no 

mínimo 15 anos. 

2.8.2 Telha 

A telha deverá ser de fibrocimento ondulada com espessura de 6 mm. 



 

 

 

2.8.3. Calhas, Rufos e Condutores: 

Deverão ser executados conforme projeto de cobertura, calhas tipo coxo em chapas galvanizadas nº 26, 

rufos em chapa galvanizada nº 26 e condutores verticais em PVC. 

Deverão ser colocados rufos e calhas em todos os encontros de paredes com o telhado. Nas paredes 

expostas deverão ser colocados rufos /pingadeiras. 

Deverá ser utilizado silicone para uma perfeita vedação entre paredes e rufos. 

2.8.4. Platibanda: 

Toda platibanda deverá ser revestida externamente com telha metálica conforme padrão existente. 

 

2.9. REVESTIMENTOS 

2.9.1. Chapisco: 

Todas as paredes e tetos deverão ser chapiscadas com argamassa mista de cimento e areia no traço 1:3. 

2.9.2. Reboco – Massa Única 

Todas as paredes e tetos, após chapiscadas, serão rebocadas com argamassa no traço 1:2:9. A argamassa 

deverá ser aplicada com camada de espessura uniforme, com no máximo 20 mm, fortemente comprimida, 

sarrafiada e desempenada. 

 

2.10. PISOS E PAVIMENTAÇÕES 

2.10.1. Desníveis e Caimentos de Piso: 

Deverá ser previsto um desnível entre as áreas interna e externa de no mínimo 3 cm. Em todos os locais onde 

tem porta externa, deverá ser prevista uma rampa suave de acesso na largura da porta. O piso de todos os 

ambientes deverá ter caimento adequado de forma a permitir escoamento das águas de limpeza. Deverão 

ser observados e executados desníveis de piso na área interna, conforme indicado no Projeto de Arquitetura. 
 

2.10.2. Compactação do solo 

O solo deverá ser apiloado fortemente com o uso de compactador mecânico e nos pontos em que se 

apresentar muito mole, a terra deve ser removida e substituída por material mais resistente. 

Após isso deverá ser aplicada uma camada de 5 cm de brita granulada. 

2.10.3. Contrapiso 

Deverá ser executado contrapiso com espessura de 6 cm, traço 1:4:8, cimento, areia e pedra, com adição de 3% 

de impermeabilizante sobre o peso do cimento 

O concreto deverá ser lançado e espalhado sobre o solo anteriormente nivelado e apiloado, depois de 

concluídas as canalizações que devam ficar embutidas no solo. 



 

 

A superfície do lastro deverá ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme indicação em 

projeto para os pisos. 

Não poderá ser iniciada a regularização sem aceitação expressa da fiscalização. 

2.10.4. Piso, rodapés em cerâmica de alta resistência. 

Todo o ambiente interno deverá ser executado piso cerâmico, de 1ª qualidade, o mesmo deverá conter as 

seguintes características: (i) alta resistência, desempenho e perenidade, (ii) espessura mínima de 11mm, (iii) 

atender as normas técnicas NBR 13.818, (iv) ter resistência à ação de agentes químicos como ácidos (RA), 

(v) tamanho de 60x60cm, (vi) coeficiente de atrito < 0,40, (vii) a classe de variação de tonalidade deverá 

ser uniforme, onde a diferença entre as peças de uma mesma produção são mínimas, 

(viii) absorção de água menor igual a 0,1%, (ix) o piso deverá atender a seguinte recomendação para uso: 

áreas comerciais com acesso para rua e, (x) o piso deverá ser em cor clara e uniforme. 

A junta de assentamento recomendada será de 3 mm e o rejunte deverá ter cor compativel com o piso. 

Os rodapés deverão ser de cerâmica do próprio piso. O acabamento junto á parede deve ser em massa 

chanfrada a 45°. 

Obs.: A contratada deverá entregar a obra com no mínimo 5% de piso para reposição. 

2.10.5 Soleiras 

Serão colocadas soleiras em granito “cinza andorinha”, de 3 cm de espessura, polido e lustrado nas portas 

em que ocorre a troca do tipo de piso e portas externas. 

 

2.11. PINTURA 

2.11.1. Tetos 

As lajes deverão ser lixadas com posterior aplicação de 01 demão de selador. Após a preparação, o forro 

deverá receber 02 demãos de pintura em látex PVA na cor “branco neve”. 

2.11.2. Paredes Internas 

As paredes deverão ser lixadas, exceto os locais que receberão azulejos, com posterior aplicação de 01 

demão de selador. Após a preparação, as paredes internas deverão receber 02 demãos de pintura acrílica 

gelo acetinado. 

2.11.3. Paredes Externas 

As paredes deverão ser lixadas com posterior aplicação de 02 demãos de selador. 

As paredes externas deverão ser pintadas com 03 demãos de látex acrílico. O material utilizado deverá ser 

de 1ª qualidade na cor Amarelo, conforme padrão especifico do Corpo de Bombeiros de SC. 

2.11.4. Esquadrias de Madeira 

Todas as esquadrias em madeira (portas, batentes e guarnições) deverão ter suas superfícies lixadas e 

deverá receber aplicação de selador acrílico e regularizadas com massa a óleo específica para madeira, com 



 

 

posterior aplicação de 02 demãos de tinta esmalte semi - brilho. O material utilizado deverá ser de 1ª 

qualidade, na cor “branco”. . 

2.11.5. Esquadrias Metálicas, Corrimãos, Guarda-corpo e Acabamento da Platibanda 

Todas as esquadrias metálicas (portão) e artefatos de ferro, deverão ser lixados, aplicado fundo 

anticorrosivo e posterior aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético semi- brilho, sobre base de 

antiferruginoso. O material utilizado deverá ser de 1ª qualidade na cor vermelho conforme padrão 

especifico do Corpo de Bombeiros de SC. 
 

2.12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS: 

A execução de qualquer serviço deverá obedecer rigorosamente às normas técnicas vigentes, as 

disposições das concessionárias e as especificações e detalhes do projeto. 

2.12.1. Abastecimento de Água: 

Será feito a partir da caixa d’água existente. 

2.12.2 Distribuições de Água Fria: 

As tubulações de água fria deverão ser assentadas acima de outras redes, nos casos de sobreposição e 

quando enterradas deverão ser envelopadas com concreto magro. Todas as extremidades deverão ser 

protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos. 

2.12.3 Pontos de Abastecimento: 

Tanque de limpeza de motores. 

2.12.4. Rede de Águas Pluviais 

Deverá ser prevista, em todo entorno do prédio unidade, rede de captação de águas pluviais e não será 

permitida a ligação à rede coletora de esgoto. 

Para captação das águas pluviais, deverão ser executadas canaletas /ou tubulações, conforme projeto de 

instalações sanitárias. 

Onde houver descida de águas pluviais dos telhados, deverão ser previstos caixas, os quais desembocarão 

em rede de águas pluviais específicas. 

A água de lavagem de piso deverá ser recolhida através de ralo sifonado cilíndrico. 

Deverá ser executado caixa separadora de oleo. A rede deverá ser dotada de inspeções para manutenção. 

Deverá ser executado dreno conforme projeto especifico. 

2.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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Deverão ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construção vigente da 

ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão e em conformidade com o Projeto 

Executivo. Questões e problemas imprevistos deverão ser discutidos previamente com a 

fiscalização. 

Todos os materiais elétricos deverão ser de 1ª qualidade, linha atual de mercado. A nota fiscal 

dos materiais elétricos assim como os respectivos Termos de Garantia deverá ser entregue à 

Fiscalização, por ocasião do Recebimento Provisório. 

Todos os cabos alimentadores dos quadros deverão ser fornecidos e instalados de acordo com 

indicações e especificações indicadas em projeto. 

No projeto estão indicadas as cargas por circuito e o total dos quadros, considerados nos 

dimensionamentos dos alimentadores e sua proteção. 

Os cabos a serem instalados deverão vir no mínimo com identificação do fabricante, bitola e 

tensão de isolação. 

O material isolante deverá ser antichama para evitar a propagação da mesma. 

2.13.1. Distribuição de energia: 

O quadro de distribuição QDG deverá ser fornecido e instalado no local indicado em 

projeto Os alimentadores provenientes do Quadro geral da edificação existente, irão 

alimentar o QDG. 

A distribuição será executada a partir do quadro para os diferentes pontos de luz, 

tomadas e equipamentos, utilizando-se sempre eletrodutos ou eletrocalhas. 

2.13.2. Quadro de Distribuição 

Deverá ser executado um quadro de distribuição de energia para força e iluminação, com 

proteção dos circuitos por disjuntores e fio terra. O quadro existente deverá ser substituído pelo 

dimensionado em projeto. 

Serão compostos de barramentos de cobre, disjuntores gerais termomagnéticos e de disjuntores 

parciais termomagnéticos em número igual ao dos circuitos de saída. 

Nos quadros de distribuição devem ser previstos espaços de reserva para ampliações futuras, com 

base no número de circuitos com que o condutor for efetivamente. 

2.13.3 Tomadas: 

Todas as tomadas a serem instaladas deverão ser do tipo com três pinos, 2P+T, de 1ª 

qualidade. Deverão ser instaladas tomadas 220 volts a 30 cm e 2,20m do piso, conforme 

projeto específico. 

2.13.4 Iluminação Interna 

Os pontos de iluminação deverão ser instalados de acordo com indicado em projeto. 
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As luminárias fluorescentes a serem instaladas deverão ser de sobrepor para 02 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32W, corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintura á base 

de epóxi na cor branca, refletor em alumínio anodizado brilhante com pureza de 99,85% 

equipadas com lâmpadas com o reator alojado no corpo da luminária e será eletrônico , duplo, 

com alto fator de potência. 

 

2.14. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 

2.14.1. Ar Condicionado: 

O sistema a ser usado será composto por um condicionador de ar de expansão direta tipo SPLIT, 

composto por unidade evaporadora e unidade condensadora, com controle remoto fixado na 

parede conforme apresentado em projeto. 

Deverá ser previsto ponto de dreno para cada equipamento, interligando ao ponto de drenagem 

pluvial mais proximo. 

2.14.2. Proteção e combate á Incêndio: 

Serão instalados de acordo com indicado em projeto específico, extintores e bloco autônomo de 

emergência por bateria. 

2.15. LIMPEZA 

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condições de uso, sem entulhos, 

detritos ou restos de materiais. 
 

Durante a execução do serviço, os materiais deverão estar devidamente armazenados e os 

entulhos acondicionados em caçambas próprias. 

 

2.16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O projeto arquitetônico e projetos complementares são partes integrantes do edital, devendo ser 

obedecidos rigorosamente. 

Todos os serviços e materiais que porventura não foram especificados, porém inerentes e 

necessários ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serão considerados como descritos, 

quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos. 

A empresa, ainda na condição de proponente, terá analisado os serviços, orçamento e memorial 

descritivo, afim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepâncias junto ao órgão 

responsável pelo município ou impugnar o edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em 

função de má interpretação das especificações do memorial. 

A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido todo o 

entulho. 
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Os serviços serão acompanhados pela fiscalização, podendo a mesma impugnar qualquer 

trabalho que não satisfaça as condições deste memorial, sendo a contratada a demolir /refazer, 

sem ônus para a contratante. 

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento e/ou memorial descritivo, a 

empresa deve dirigir-se ao contratante. Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de 

instalação recomendadas pelos fabricantes dos materiais. 

JULLIANO ROBERTO THIESEN  

ENGENHEIRO CIVIL  

CREA 043.981-3 
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ANEXO V 
 
 
Tomada de Preços nº../2021 

 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 
Razão Social:_________________________________________________. 

CNPJ___________________________________________________. 
Endereço:____________________________________________________. 
Cidade: ________________ 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. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


