ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA
EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022/FMS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 03/2022/FMS

O Fundo Municipal de Saúde Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, sito a Rua Emilio
Altemburg, S/N, inscrito no CNPJ sob o nº 11.407.443/0001-18, representado neste ato pela
Secretária da Saúde a Sra. ALINE DE ABREU POSTAIS, inscrito no CPF sob nº 080.909.219-06
nomeada pela Portaria nº 739 de 01 de abril de 2021, alterada pela Portaria nº 740 de 06 de
abril de 2021, nos termos da Lei No. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei No. 8.883,
de 08 de junho de 1994 e demais legislações complementares, torna público para conhecimento
dos interessados que está realizando Licitação, na modalidade de MODALIDADE TOMADA DE
PREÇOS – EXECUÇÃO INDIRETA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL –
MENOR PREÇO GLOBAL, e receberá os envelopes da Documentação de Habilitação e Propostas
de Preços para o objeto do presente Edital de Licitação, até as 09h00min horas do dia 21/03/2022
através de seu Protocolo Geral localizado na recepção, 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 21 de março de 2022 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 ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
VILA NOVA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CERRO NEGRO, GABIROBA, RIO BONITO,
SANTO ANTÔNIO E UNIDADE SANITÁRIA CENTRO NESTE MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO
AO TAC - SIG N. 08.2021.00325087-2 MPSC, DEVIDO AUSÊNCIA DE PARTICIPANTES.

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
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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;
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
planejamento@ituporanga.sc.gov.br discriminando no assunto o número da Tomada de
Preços, ou pessoalmente no setor de projetos no Planejamento e no setor de Licitações da
Prefeitura do Município de Ituporanga, situada à Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro
das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min 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);
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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;
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.
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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 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 responsávelpela
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 § 1o 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 técnicaprofissional 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.
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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:

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
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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.

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:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RUA VEREADOR JOAQUIM BOEING, 40- CENTRO
88400-000- ITUPORANGA- SANTA CATARINA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 01/2022/FMS
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 eliberação
do acesso pelo TI do Município de Ituporanga, deverá acessar com o seu CNPJ e senha cadastrada,
clicar em fornecedor conforme figura abaixo:

Após clicar em acessar online, inserir a sua proposta contendo valores unitários com no máximo 02
(duas) casas decimais, deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, conter marca dos
produtos ofertados (quando existir), telefone de contato, número da conta bancária, não podendo
conter rasuras ou entrelinhas (caso não tenha campo para inserir tais informações, deverão estar
em folha complementar), devendo ser assinada, rubricada em todas as páginas e, deverá conter
ainda:
a) A Proposta de Preços deverá consignar, expressamente, a assinatura do representante legal
do licitante em cada planilha conforme Anexo deste Edital. Anexo à proposta de preços o licitante
deverá apresentar o cálculo do BDI e o cronograma físico financeiro (em planilha);
b) Na Proposta de Preço já estarão incluídos todos os materiais, equipamentos e serviços
necessários ao perfeito cumprimento do objeto especificado, os tributos, inclusive contribuições
fiscais e para-fiscais, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, ferramentas, acessórios,
instalações, utensílios, transporte, acondicionamento, bem como quaisquer outros custos que
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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;
j) A licitante terá sua proposta desclassificada para o item cuja especificação não for compatível
com a descrição e unidades relacionadas no Anexo IV 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.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RUA VEREADOR JOAQUIM BOEING, 40- CENTRO
88400-000 – ITUPORANGA- SANTA CATARINA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022/FMS.
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.
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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, 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
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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 2o., do Artigo 3o., e Parágrafo 2o., 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 da Secretária Municipal de Saúde, com vistas à
homologação da adjudicação;
7.9. A decisão da Comissão Permanente de Licitação somente será considerada definitiva, após
homologação realizada pela Secretária Municipal da Saúde.
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.
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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.
8.6. A aplicação das penalidades estabelecidas no presente Edital é de competência exclusiva da
Senhora Secretaria Municipal da Saúde.
8.7. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior”, devidamente
comprovado.
09- DOS RECURSOS

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

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;
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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 a Secretária Municipal da Saúde, por
intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo, de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado a
autoridade superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
9.6. É vedada a licitante a utilização de recurso ou de impugnações como expediente protelatório
ou que vise tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento, poderá a
Comissão Permanente de Licitação arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor
a aplicação ao autor às sanções cabíveis.
9.7. Os recursos interpostos fora do prazo legal, não serão levados em consideração.
10- DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
10.1. As obrigações contratuais são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta contratual
que independentemente faz parte integrante deste edital.
11- DO TERMO CONTRATUAL
11.1. Será firmado contrato, minuta (anexo I), que constitui parte integrante do presente Edital,
cujas cláusulas e condições são reguladas pela Lei No. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as
alterações decorrentes da Lei No. 8.883, de 08 de junho de 1994.
11.2. Farão parte integrante do termo contratual todos os elementos apresentados pelo licitante
vencedor, que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição.
11.3. O Fundo Municipal de Saúde 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
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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.
16- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária do orçamento de 2022 no qual será suplementado por excesso quando do
recebimento do recurso vinculado conforme segue:
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Dotação Utilizada
Código Dotação Descrição
9 SECRETARIA DA SAUDE
1 Secretaria da Saúde
2024 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3339030240000000000 Material para manutenção bens imóveis
1020134 Recursos 15% - Saúde
Código Dotação Descrição
9 SECRETARIA DA SAUDE
1 Secretaria da Saúde
2024 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
1020134 Recursos 15% - Saúde
Código Dotação Descrição
9 SECRETARIA DA SAUDE
1 Secretaria da Saúde
2103 Transferências de Recursos para FMS - Federal
3339030240000000000 Material para manutenção bens imóveis
3380520 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada - SUS/União
Código Dotação Descrição
9 SECRETARIA DA SAUDE
1 Secretaria da Saúde
2103 Transferências de Recursos para FMS - Federal
3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3380520 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada - SUS/União

17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação
de documentação relativa ao presente Edital.
17.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste
Edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88, da Lei Nº 8.666/93.
17.3. A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a licitante
examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, e obteve informações sobre qualquer
ponto duvidoso antes de apresentá-la, e considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram
a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória.
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
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Permanente de Licitação, devidamente "lacrado" a disposição da empresa durante 10 (dez) dias
corridos, a contar da citada data. Findo este prazo, será providenciada a remessa do mesmo a
licitante interessada, através dos Correios, adotando-se a precaução de praxe.
17.8. É facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo.
17.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer técnico interno ou externo em
qualquer fase da presente licitação.
17.10. Na contagem dos prazos estipulados na presente licitação, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.
17.11. Quaisquer dúvidas sobre o presente Edital deverão ser objeto de consulta à Comissão
Permanente de Licitação em até (02) dois dias antes da data de abertura da licitação.
17.12. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei Nº 8.666/93 e alterações,
reservando-se ainda ao Município de Ituporanga, o direito de revogar no todo ou em parte o
presente Edital, sem que dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou
indenização por parte das licitantes.

17.13. Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
ANEXO
IV
–
QUADRO
DE
ORÇAMENTO,
MODELO
DE
PROPOSTA,
DISCRIMINATIVO/CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO V – FOLHA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO
ANEXO VI – DECLARAÇÃO NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR
PÚBLICO.
17.14. Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga, para dirimir todas as questões desta Tomada
de Preços, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código
Civil.
Ituporanga, 02 de março de 2022.

ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária da Saúde
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ANEXO I
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 01/2022/FMS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2022
MINUTA CONTRATO N°

/2022

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ITUPORANGA E A EMPRESA
O Fundo Municipal de Saúde Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, sito a Rua Emilio
Altemburg, S/N, inscrito no CNPJ sob o nº 11.407.443/0001-18, representado neste ato pela
Secretária da Saúde a Sra. ALINE DE ABREU POSTAIS, inscrito no CPF sob nº 080.909.219-06
nomeada pela Portaria nº 739 de 01 de abril de 2021, alterada pela Portaria nº 740 de 06 de
abril
de
2021,
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 01/2022/FMS e pelos termos da
proposta da Contratada datada de
/
/2022 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 ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
VILA NOVA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CERRO NEGRO, GABIROBA, RIO BONITO,
SANTO ANTÔNIO E UNIDADE SANITÁRIA CENTRO NESTE MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO
AO TAC - SIG N. 08.2021.00325087-2 MPSC, DEVIDO AUSÊNCIA DE PARTICIPANTES.
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 ../2022/FMS, 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
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01º e 10º de cada mês, e analisará o avanço físico real dos serviços e verificará o exato cumprimento
das obrigações da CONTRATADA no período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo
previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará a
correspondente fatura na Secretaria da Fazenda.
Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão mensais, de acordo com a medição
do fiscal responsável do município. As medições são por eventos ,sendo que cada serviço
só será pago após o evento a que este pertencer estar integralmente concluído.
Parágrafo Terceiro - Não gerarão direito a reajuste e atualização monetária os serviços que
forem entregues com atraso imputável à CONTRATADA.
Parágrafo Quarto – Os pagamentos serão efetuados em favor da licitante vencedora,
mediante depósito bancário em sua conta corrente nº......
CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária do orçamento de 2022 no qual será suplementado por excesso quando do
recebimento do recurso vinculado conforme segue:
Dotação Utilizada
Código Dotação Descrição
9 SECRETARIA DA SAUDE
1 Secretaria da Saúde
2024 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3339030240000000000 Material para manutenção bens imóveis
1020134 Recursos 15% - Saúde
Código Dotação Descrição
9 SECRETARIA DA SAUDE
1 Secretaria da Saúde
2024 Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
1020134 Recursos 15% - Saúde
Código Dotação Descrição
9 SECRETARIA DA SAUDE
1 Secretaria da Saúde
2103 Transferências de Recursos para FMS - Federal
3339030240000000000 Material para manutenção bens imóveis
3380520 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada - SUS/União
Código Dotação Descrição
9 SECRETARIA DA SAUDE
1 Secretaria da Saúde
2103 Transferências de Recursos para FMS - Federal
3339039990000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
3380520 Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada - SUS/União

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.
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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 objeto deste Edital é de 01 (um)
a 03 (três) meses, conforme cronograma físico financeiro de cada Posto de Saúde e será contado a
partir da data da assinatura da ordem de serviços.
Parágrafo Primeiro - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art.
57, parágrafos 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo segundo – após a Ordem de serviços a contratada deverá abrir a inscrição no
CNO (Cadastro Nacional de Obras) junto ao INSS.
CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente Contrato terá vigência 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.
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;
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d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovam
cumprir a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargo
social, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho,
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, tais como: luvas, sapatão,
capacete;
f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do Contrato;
g) Recolhimento do INSS da obra.
h) Recolher o ISSQN na base territorial da execução dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
Parágrafo Primeiro - Em caso de atraso injustificado do cumprimento do cronograma da
obra, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 5 % sobre o valor total
em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 10% do valor total da etapa em
atraso.
Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93;
sendo que em caso de multa esta corresponderá a 5% sobre o valor total do contrato.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – RESCISÃO
O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art.
78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93
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
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comprovadamente habilitado, serão responsáveis pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
inclusive as pertinentes aos encargos complementares.
Além das atividades constantes no projeto básico, são atribuições do fiscal de obra:
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas,
cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive
as planilhas de composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios
diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e
equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc.
b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço
apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;
c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras
a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;
d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e
obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;
f) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas
em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências
a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;
g) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for
necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os
parâmetros, definições e conceitos de projeto;
h) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto,
aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
i) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de
proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos
aos 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;
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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.
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.
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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

Contratante

_ de 2.022.

Contratada

TESTEMUNHAS:
-1-Nome
CPF:

2-Nome
CPF:
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ANEXO II
MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF.
Tomada de Preços Nº
01/2022/FMS

(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 7º 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 01/2022/FMS

[LICITANTE]
, inscrita com o CNPJ nº
[CNPJ]
, por intermédio deseu
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 ../2022, 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 Nº01/2022/FMS
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 ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE
ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA NOVA, NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA, CERRO NEGRO, GABIROBA, RIO BONITO, SANTO ANTÔNIO E UNIDADE
SANITÁRIA CENTRO NESTE MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO AO TAC - SIG N.
08.2021.00325087-2 MPSC, DEVIDO AUSÊNCIA DE PARTICIPANTES.
1 - PLANILHA ORÇAMENTO
ITENS:
Item
1
2

3

4

5

6

7

8

Item
9
10

11

12

13

1 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA
Unid
Produto
Vlr ref unit. em R$
1 UNIDADE POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO
R$ 310,37
GALVANIZADO 3,5M - DN
0,35 METRO PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
R$ 625,5143
QUADRA REFLETIVA
DO
7 METRO PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
R$ 24,90
QUADRA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS
DO
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
9,5 METRO PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, E = 5
R$ 271,52
QUADRA MM, PARA COLA
DO
23 METRO EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
R$ 69,66
QUADRA COM
DO
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015
15 Metros ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
R$ 56,34
Linear CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
0,53 METRO PLACA ALTO RELEVO E/OU BRAILLE EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO
R$ 2.187,8113
QUADRA PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE
DO
1 UNIDADE DEMOLIÇÃO DE BANCADA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE BANCADA EM
R$ 1.191,80
ALVENARIA DIMENSÃO 0,8X1,20M COM EMBOÇO MASSA UNICA EM
TODAS AS FACES, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA DUAS DEMÃOS E
BANCADA DE MARMORE POLIDO, E=3CM
TOTAL
2 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RIO BONITO
Qtd
Unid
Produto
Vlr ref unit. em R$
3 UNIDADE POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO
R$ 312,46
GALVANIZADO 3,5M - DN
1,05 METRO PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
R$ 625,5238
QUADRA REFLETIVA
DO
23 METRO PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
R$ 26,8002
QUADRA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS
DO
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
9,5 METRO PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, E = 5
R$ 321,7305
QUADRA MM, PARA COLA
DO
27 METRO EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
R$ 76,03
QUADRA COM
DO
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
Qtd

25

Vlr Total
R$ 310,37
R$ 218,93

R$ 174,30

R$ 2.579,44

R$ 1.602,18

R$ 845,10

R$ 1.159,54

R$ 1.191,80

R$ 8.081,66
Vlr Total
R$ 937,38
R$ 656,80

R$ 616,40

R$ 3.056,44

R$ 2.052,81
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AF_12/2015
17 Metros ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
Linear CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
0,53 METRO PLACA ALTO RELEVO E/OU BRAILLE EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO
QUADRA PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE
DO
1 UNIDADE DEMOLIÇÃO DE BANCADA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE BANCADA EM
ALVENARIA DIMENSÃO 0,8X1,20M COM EMBOÇO MASSA UNICA EM
TODAS AS FACES, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA DUAS DEMÃOS E
BANCADA DE MARMORE POLIDO, E=3CM

R$ 62,09

R$ 1.055,53

R$ 2.189,1698

R$ 1.160,26

R$ 1.257,34

R$ 1.257,34

TOTAL
R$ 10.792,96
3 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GABIROBA
Qtd
Unid
Produto
Vlr ref unit. em R$
Vlr Total
2 UNIDADE POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO
R$ 312,46
R$ 624,92
GALVANIZADO 3,5M - DN
0,7 METRO PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
R$ 625,5143
R$ 437,86
QUADRA REFLETIVA
DO
22 METRO PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
R$ 26,80
R$ 589,60
QUADRA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS
DO
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
21 METRO PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, E = 5
R$ 321,73 R$ 6.756,33
QUADRA MM, PARA COLA
DO
0,65 METRO PLACA ALTO RELEVO E/OU BRAILLE EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO
R$ 2.189,2769 R$ 1.423,03
QUADRA PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE
DO
1 UNIDADE DEMOLIÇÃO DE BANCADA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE BANCADA EM
R$ 1.257,34 R$ 1.257,34
ALVENARIA DIMENSÃO 0,8X1,20M COM EMBOÇO MASSA UNICA EM
TODAS AS FACES, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA DUAS DEMÃOS E
BANCADA DE MARMORE POLIDO, E=3CM
TOTAL
R$ 11.089,08
4 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CERRO NEGRO
Qtd
Unid
Produto
Vlr ref unit. em R$
Vlr Total
2 UNIDADE POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO
R$ 312,46
R$ 624,92
GALVANIZADO 3,5M - DN
0,7 METRO PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
R$ 625,5143
R$ 437,86
QUADRA REFLETIVA
DO
20 METRO PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
R$ 26,80
R$ 536,00
QUADRA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS
DO
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
19 METRO PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, E = 5
R$ 321,73 R$ 6.112,87
QUADRA MM, PARA COLA
DO
49 METRO EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
R$ 76,03 R$ 3.725,47
QUADRA COM
DO
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015
27 Metros ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
R$ 62,09 R$ 1.676,43
Linear CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
0,57 METRO PLACA ALTO RELEVO E/OU BRAILLE EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO
R$ 2.189,2632 R$ 1.247,88
QUADRA PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE
DO
1 UNIDADE DEMOLIÇÃO DE BANCADA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE BANCADA EM
R$ 1.257,34 R$ 1.257,34
ALVENARIA DIMENSÃO 0,8X1,20M COM EMBOÇO MASSA UNICA EM
TODAS AS FACES, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA DUAS DEMÃOS E
BANCADA DE MARMORE POLIDO, E=3CM
TOTAL
R$ 15.618,77
5 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA SENHORA DE FATIMA
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Qtd

Unid
Produto
Vlr ref unit. em R$
Vlr Total
2 UNIDADE POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO
R$ 312,46
R$ 624,92
GALVANIZADO 3,5M - DN
0,7 METRO PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
R$ 625,5143
R$ 437,86
QUADRA REFLETIVA
DO
23 METRO PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
R$ 26,80
R$ 616,40
QUADRA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS
DO
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
19 METRO PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, E = 5
R$ 321,73 R$ 6.112,87
QUADRA MM, PARA COLA
DO
35 METRO EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
R$ 76,03 R$ 2.661,05
QUADRA COM
DO
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015
19 Metros ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
R$ 62,09 R$ 1.179,71
Linear CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
0,62 METRO PLACA ALTO RELEVO E/OU BRAILLE EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO
R$ 2.189,2742 R$ 1.357,35
QUADRA PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE
DO
1 UNIDADE DEMOLIÇÃO DE BANCADA EXISTENTE E EXECUÇÃO DE BANCADA EM
R$ 1.257,34 R$ 1.257,34
ALVENARIA DIMENSÃO 0,8X1,20M COM EMBOÇO MASSA UNICA EM
TODAS AS FACES, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA DUAS DEMÃOS E
BANCADA DE MARMORE POLIDO, E=3CM
TOTAL
R$ 14.247,50
6 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTO ANTONIO
Qtd
Unid
Produto
Vlr ref unit. em R$
Vlr Total
1 UNIDADE SERVIÇOS INICIAIS - POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE
R$ 312,46
R$ 312,46
TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO
GALVANIZADO 3,5M - DN
0,35 METRO SERVIÇOS INICIAIS - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM
R$ 625,5143
R$ 218,93
QUADRA 16 COM PINTURA
DO
REFLETIVA
6 METRO SERVIÇOS INICIAIS - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA
R$ 26,80
R$ 160,80
QUADRA TINTA
DO
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
14,4 METRO SERVIÇOS INICIAIS - EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO
R$ 74,3597 R$ 1.070,78
QUADRA MECÂNICO 20 MPA COM
DO
MALHA DE AÇO Ø4,5MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA 10x10CM
15 METRO SERVIÇOS INICIAIS - PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE
R$ 321,73 R$ 4.825,95
QUADRA BORRACHA, COLORIDO, E = 5
DO
MM, PARA COLA
11 METRO SERVIÇOS INICIAIS - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO,
R$ 82,50
R$ 907,50
QUADRA COM BLOCO
DO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
20,45 Metros ACESSIBILIDADE - GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M
R$ 629,6401 R$ 12.876,14
Linear DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
20,45 Metros ACESSIBILIDADE - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2",
R$ 136,69 R$ 2.795,31
Linear EM AÇO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P
0,44 METRO ACESSIBILIDADE - PLACA ALTO RELEVO E BRAILLE EM POLIESTIRENO
R$ 2.189,2727
R$ 963,28
QUADRA ALTO IMPACTO
DO
PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE.
TOTAL
R$ 24.131,15
7 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL
Qtd
Unid
Produto
Vlr ref unit. em R$
Vlr Total
2 UNIDADE SERVIÇOS INICIAIS - POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE
R$ 312,46
R$ 624,92
TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO
GALVANIZADO 3,5M - DN
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0,7 METRO SERVIÇOS INICIAIS - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM
QUADRA 16 COM PINTURA
DO
REFLETIVA
48 METRO SERVIÇOS INICIAIS - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA
QUADRA TINTA
DO
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
18 METRO SERVIÇOS INICIAIS - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
QUADRA INTERTRAVADO, COM
DO
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015
13 METRO SERVIÇOS INICIAIS - EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO
QUADRA MECÂNICO 20 MPA COM
DO
MALHA DE AÇO Ø4,5MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA 10x10CM
16 Metros SERVIÇOS INICIAIS - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO
Linear RAMPA DE ACESSO AO PASSEIO PÚBLICO
96 Metros ACESSIBILIDADE - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2",
Linear EM AÇO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P
18 UNIDADE ACESSIBILIDADE - PLACA EM BRAILLE PARA CORRIMÃO (INÍCIO E FIM)
EM AÇO INOX
10X3CMX0,05MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
37 METRO ACESSIBILIDADE - SERVIÇOS INICIAIS - PISO TATIL ALERTA OU
QUADRA DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, E = 5
DO
MM, PARA COLA
43 Metros ACESSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE EM
Linear RAMPAS
2 UNIDADE ACESSIBILIDADE - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
1 METRO ACESSIBILIDADE - MAPA EM ACRÍLICO TATIL EM BRAILLE/RELEVO
QUADRA ACRÍLICO
DO
5,05 METRO ACESSIBILIDADE - PLACA ALTO RELEVO E BRAILLE EM POLIESTIRENO
QUADRA ALTO IMPACTO
DO
PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE.
1 UNIDADE ACESSIBILIDADE - DEMOLIÇÃO DE BANCADA EXISTENTE E EXECUÇÃO
DE BANCADA EM ALVENARIA DIMENSÃO 0,8X1,20M COM EMBOÇO
MASSA UNICA EM TODAS AS FACES, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRILICO, APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA DUAS
DEMÃOS E BANCADA DE MARMORE POLIDO, E=3CM

R$ 625,5143

R$ 437,86

R$ 26,80

R$ 1.286,40

R$ 65,87

R$ 1.185,66

R$ 74,36

R$ 966,68

R$ 22,78

R$ 364,48

R$ 136,69 R$ 13.122,24

R$ 19,18

R$ 345,24

R$ 321,73 R$ 11.904,01

R$ 9,60

R$ 412,80

R$ 529,90

R$ 1.059,80

R$ 1.239,64

R$ 1.239,64

R$ 2.189,2693 R$ 11.055,81

R$ 1.257,34

TOTAL
TOTAL GERAL

R$ 1.257,34

R$ 45.262,88
R$ 129.224,00

2 - Modelo da Proposta:

À
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA
A empresa
, neste ato representada por
(qualificação:
nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital da
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº /2022, após análisedo
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 ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
VILA NOVA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CERRO NEGRO, GABIROBA, RIO
BONITO, SANTO ANTÔNIO E UNIDADE SANITÁRIA CENTRO NESTE
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MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO AO TAC - SIG N. 08.2021.00325087-2 MPSC
DEVIDO AUSÊNCIA DE PARTICIPANTES.
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.
,

de

de

.

Assinatura do representante legal.
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CPF... RG.............

2.4 - Prazo de validade da presente proposta da data estipulada para sua
apresentação, não inferior a 60 (sessenta) dias.
2.5 - A Ordem de Início de Obra está condicionada a liberação de recurso de
repasse do Estado de Santa Catarina.
2.6 - O prazo máximo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias após a
assinatura da Ordem de Início de Obra.
2.7 - Execução e entrega total do objeto do presente objeto deste Edital é de 01
(um) e 03 (três) meses, conforme cronograma físico financeiro de cada Unidade de
Saúde e será contado a partir da data da assinatura da ordem de serviços.
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3 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI DAS UNIDADES DE SAÚDE
LOTE 1 - ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VILA NOVA

BDI
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LOTE 2 - ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIO BONITO

BDI
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LOTE 3 - ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA GABIROBA

BDI
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LOTE 4 - ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CERRO
NEGRO
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LOTE 5 - ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA
SENHORA DE FATIMA

BDI
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LOTE – 6 ACESSIBILIDADE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO
ANTÔNIO

BDI
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LOTE 7 - ACESSIBILIDADE UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL

BDI
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MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO
OBRA: MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA ACESSIBILIDADE
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Obra: Acessibilidade – UNIDADES DE SAÚDE DE ITUPORANGA
Localização: MUNICÍPIO – ITUPORANGA SC

1. APRESENTAÇÃO
Este projeto tem como objetivo promover o acesso de pessoas portadoras de necessidades
especiais aos POSTOS DE SAÚDE, considerando asnormas específicas de acessibilidade
NBR9050/2020, NBR 16537/2016 e demaisnormas sobre acessibilidade.
2. FINALIDADE
O presente memorial tem por finalidade determinar os principais materiais que deverão ser
utilizados e serviços a serem executados na referida obra. Fixa, ainda,as condições gerais
que deverão ser obedecidas durante a execução, bem como as obrigações e direitos das
partes envolvidas.
3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Em caso de divergência entre as cotas assinaladas no projeto e as dimensões emescala,
prevalecerão sempre as primeiras.
Em caso de divergências ocasionadas por condições diversas no local, o caso deverá ser
comunicado à fiscalização para que sejam tomadas as devidas providências.
A empreiteira deverá assumir inteira responsabilidade pela execução da obra, nãosó quanto
aos acabamentos, mas também com relação à resistência e estabilidadeda construção.
Portanto, todo e qualquer serviço que a critério da fiscalização forjulgado em desacordo
com as especificações, ou que não tiver boa qualidade de execução, quer quanto à mãode-obra empregada, quer quanto aos materiais utilizados, será desfeito e refeito o serviço,
sem ônus para a Prefeitura Municipal.
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Após a conclusão da obra, a empreiteira fará a comunicação por escrito à Prefeitura
Municipal. Será realizada vistoria, e se a obra estiver em perfeitas condições de uso e
completamente limpa, será lavrado um termo de recebimentodefinitivo. Caso nesta vistoria
a fiscalização verifique que deverão ser efetuadosserviços ou reparos, far-se-á um relatório
indicando-os e uma cópia será entregueà empreiteira.
Qualquer modificação que por ventura se torne imprescindível, quanto ao tipo deserviço ou
projeto, somente poderá ser feita após autorização expressa da fiscalização.
Para as obras e serviços contratados, a empreiteira que for executá-los fornecerá e
conservará os equipamentos mecânicos e o ferramental indispensável e necessário à
natureza dos trabalhos.
Onde este memorial for eventualmente omisso, ou na hipótese de dúvida na interpretação
das peças gráficas, deverá sempre ser consultado o órgão fiscalizador.
A escolha das cores será determinada pelo autor do projeto;
Todos os materiais utilizados deverão ser de 1.ª linha e de 1.ª qualidade.
É de responsabilidade da empresa a remoção de todo entulho proveniente da obra, que
deverão ser depositados em local licenciado específico para cada tipo de resíduo, conforme
legislação estadual e municipal.
4. POSTE DE

SINALIZAÇÃO

PARA PLACA

DE

TRÂNSITO

–CILINDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5 M - DN
5. PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUMERO 16 COM
PINTURA REFLECTIVA
A base inferior da placa deverá estar no mínimo a 2.1m de altura, contando do piso acabado.
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6.

PINTURA

DE

FAIXA

RETRORREFLETIVA

A

DE

PEDESTRE

BASE

DE

OU

ZEBRADA

RESINA

TINTA

ACRÍLICA

COM

MICROESFERAS DE VIDRO
DEMARCAÇÃO DE VAGA ACESSÍVEL DE ESTACIONAMENTO
Estas vagas deverão ter sinalização horizontal no piso, com cores e dimensões conforme
as determinações da NBR9050/2020 e legislação de trânsito;
A placa de sinalização vertical existente deverá ter sua arte adequando-se às normas
(resolução 304 do CONTRAN).
Deverão ser demarcadas vagas de estacionamento reservadas para os veículos que
conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência. Para isso, serálocada para
acomodar a faixa livre de 1,20m entre as vagas PNE.
7. PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO,
E =5 MM, PARA COLA PU
Sinalização tátil. O acesso principal de acessos públicos a edificação deveráreceber
piso podotátil e sinalização tátil;
A sinalização tátil de alerta no piso deve atender aos seguintes requisitos; Ser
antiderrapante e manter a sua cor em todo o ciclo de vida o edifício;
Ter relevo contrastante em relação ao piso adjacente conforme determina NBR16537;
Ter contraste de luminância em relação ao piso adjacente, para ser percebida porpessoas
com baixa visão.
A cor do piso tátil a ser instalado na área externa deverá ser em concreto e atenderàs
exigências de controle de luminância;
Deverá estar nivelado, perfeitamente encaixado com piso existente, semsaliências.
Para instalação do piso deverá ser considerado o eixo da calçada e as curvaturase níveis
existentes deverão ser respeitados.
O piso tátil, a ser instalado nas áreas internas, deverão ter espessura 5mm, coladocom cola
PU.
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Exemplos de assentamentos para mudança de direção.

Colocar as placas do Piso Tátil nas posições previstas no projeto;
Após proteger as placas com fitas adesivas, limpe bem a área onde serão
instaladas as peças;
Usar adesivo de contato conforme determina o fabricante do produto e
aguardar os tempos de secagem;
Arredondar as pontas das placas que ficam em cantos para diminuir pontos de
descolagem;
Aplicar o vedador de bordas no entorno das placas coladas (entre 3 a 4 mm do
entorno);
Após finalizada a instalação, deixe secar por 24 horas antes de qualquer uso
ou limpeza.
A limpeza deste piso seja feita de forma manual, utilizando apenas um pano
umedecido e detergente. Não é indicada a limpeza mecanizada e o uso de
produtos derivados de petróleo (solventes), pois esta ação pode danificar as
placas permanentemente.
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8. EXECUÇÃO

DE

PÁTIO/ESTACIONAMENTO

EM

PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20
X 10CM, ESPESSURA 8 CM
As principais características dos blocos intertravados de concreto ou pavers são
apresentadas a seguir: • Juntas entre 2,0 a 2,5 mm; • Espessura da camada de areiade
assentamento de no máximo 40 mm; • Areia média para assentamento com 0a 5% passando
na peneira n.º 200 e com umidade abaixo da umidade ótima; 3 • Areia fina para
rejuntamento com 0 a 15% passando na peneira n.º 200 e deveráestar seca; • Fazer uma
passada de rolo liso/compactador, antes da execução da selagem do pavimento com areia
fina; • Não executar cortes nas peças com dimensões inferiores a 1/3 da menor dimensão
da peça; • Em caixas de passageme poços de visita executar anel de envolvimento de
concreto; • O PAVER deve ter resistência de tração na flexão ≥ 2,5 MPa, e de compressão
≥ 35 MPa (tráfegopesado); • Deve-se prever uma drenagem superficial do PAVER fazendose paraisto declividade transversal na ordem de 2%; O pavimento intertravado deconcreto
deverá obedecer às especificações do DNERES 327/97 - Pavimento com peças flexíveis
de concreto.
REGULARIZAÇÃO DO GREIDE - Para receber o calçamento o greide deverá ser
regularizado com caimento estipulado em projeto de 2% do centro da rua emdireção ao
meio-fio;
ASSENTAMENTO DOS BLOCOS Os blocos deverão ser assentados em fiadas,
perpendiculares ao eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada. Pequenos
espaços existentes entre os blocos de arremate e as bordas de acabamento do pavimento
tais como meios-fios, devem ser completados com areia, ou argamassa de cimento e areia,
se forem frestas mais largas do que 1 cm.Concluído o assentamento, a cada pequeno trecho
o pavimento deverá ser submetido à ação de placa vibratória ou de pequenos rolos
vibratórios, para adensamento do colchão de areia e eliminação dos eventuais desníveis.
Finalmente espalha-se, por varredura, areia sobre o pavimento para preenchimento dos
vazios, até a saturação completa das juntas. As diferenças devido à concordância deverão
ser distribuídas pelas fileiras anteriores. Em geral,
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utilizam-se amarrações de 10 em 10m, para permitir a distribuição da diferençaa ser
corrigida por toda a extensão a ser pavimentada.
9. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO)
O meio-fio pré-moldado deverá ter uma resistência característica mínima acompressão
de 11Mpa e obedecer às seguintes dimensões: 12X15X30X100cm; Para execução deste
serviço, serão realizados os seguintes procedimentos: Materialização do alinhamento e cota
de projeto com a utilização de estacas elinha fortemente distendida entre eles;
Escavação, obedecendo os alinhamentos e dimensões especificadas noprojeto/memorial;
Regularização ao longo da escavação;
Rejuntamento com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3.;
Para dar estabilidade ao meio-fio a parte posterior do espelho será preenchida com a
colocação de aterro com material local, molhado e apiloado manualmenteaté uma altura de
30cm (altura do meio-fio) e largura média de 200cm.
10. PLACA DE ALTO RELEVO E/OU BRAILLE
A gravação de células Braile deve ser feita por meio de injeção de material pigmentado,
ou de incrustação de microesferas pretas, dispensando escavações na placa;
Fonte BrailleKiama (Braille), sempre em minúsculas, fonte 27 (7,4mm de altura),aplicada
abaixo dos textos visuais e táteis;
Os dots do braile serão arredondados. As dimensões dos sinais em alto relevo devem
obedecer a Norma NBR 9050/2015, aplicados por interferência mecânica em material
transparente.
SÍMBOLOS

11.
Símbolo internacional de acesso (SIA).

Forma tátil: altura mínima igual a 80 mm, altura do relevo entre 0,6 mm a 1,20 mm e
distância entre o símbolo e o texto igual a 8 mm;
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Forma visual: sem nenhuma modificação ou estilização, sempre voltado para a direita, e
preferencialmente branco sobre fundo.
12. BALCÃO DE ATENDIMENTO (MOBILIÁRIO)
Na guarita/recepção, em substituição/adaptação ao módulo já existente. O balcãodeve
conter espaço suficiente para aproximação de cadeira de rodas, conforme NBR 9050/2004.
O balcão de atendimento da recepção deverá possuir 2 alturas: Sendo a inferir de90cm de
altura com profundidade de aproximação mínima de 30cm.
Revestimento de alvenaria
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPORANGA SC

OBS.: AS EMPRESAS CONTRATADAS DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE ENBR
9.050/04 PARA A EXECUÇÃO DOS ITENS ACIMA E COMPROVAR AESPECIALIDADE
NA FABRICAÇÃO DOS MESMOS.
13. ENTREGA DA OBRA
A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e caliças, com todos osequipamentos
em perfeitas condições de funcionamento;
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Itens omissos neste Memorial Descritivo, serão executados conforme ABNT NBR
9050:2020 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Fica o
responsável técnico contratado, inteiramente responsável por verificar, acompanhar e aplicar
todas as demais Normas Técnicas vigentes da ABNT que se aplicampara o caso, assim como suas
revisões e/ou atualizações, mesmo que não citadas neste Memorial, visando o atendimento as
Normas, Leis, aos procedimentos da Boa Técnica edemais itens que couber.
Ituporanga, 19 de outubro de 2021.
Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO PLENS
DN: CN=CARLOS EDUARDO PLENS, O=PREFEITURA DE ITUPORANGA,
OU=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
E=carloseduardoplens1@gmail.com, C=BRRazão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.20 16:23:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0
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ANEXO V
Tomada de Preços nº01/2022/FMS

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
.
Preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal
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 01/2022/FMS

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
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