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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

I BASE LEGAL: REGIDO PELA LEI N.º 8.666 DE 21/06/93 E SUAS 

ALTERAÇÕES. 

 

II - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2021 

 

III - MODALIDADE CONVITE CC 004/2021 

  

IV - ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

V - REGIME DA EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL 

 

VI - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

VII - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E 

PROPOSTAS - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 

DATA: 02.03.2021 

 

HORA: ÀS 14:00 HORAS 

 

          LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Travessa Professora 

Helena, s/n, Centro, Santa Rita de Cássia/BA. 

 

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e seus anexos, e 

outras informações referentes a apresente licitação junto a Prefeitura Municipal de Santa 

Rita de Cássia/BA, das 08:30 às 12:00h e das 14:00 às 16:00, até o dia anterior à data de 

abertura das propostas. 

 

VIII - OBJETO 

 

8.1. Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil pelo regime de 

Empreitada Global para execução da Obra de REFORMA E ADAPTAÇÃO EM 

ESCOLA E CRECHE MARIA LAURINDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE 

CÁSSIA – BA, conforme Termo de Referência, no Anexo I do presente Edital, nos 

termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Complementar nº. 123, 

de 14 de dezembro de 2006, a Lei 147/14 e a Lei 155/2016 demais condições do 

presente Edital. 
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8.2.  O prazo para a execução do objeto desta Licitação e a vigência do contrato é 04 

(quatro) meses, a contar da data da assinatura contratual, podendo ser prorrogado, se 

houver interesse das partes, até o limite permitido em Lei. 

 

IX – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

9.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os 

interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas 

neste edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto 

licitado. 

 

9.2.  Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas.  

 

 Não serão admitidos consórcios de pessoas jurídicas. 

 Poderão participar da licitação empresas convidadas, participarão também as 

empresas não convidadas.  

 

9.3.  Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:  

 Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 

 Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidações; 

 Reunidos sob forma de consórcio; 

 Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer 

órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 

 Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9° da Lei 

8.666/93; 

 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo 

subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital com direito a voto, ou controlador ou responsável técnico, consoante o art. 9° da 

Lei 8.666/93; 

 

9.4.  A entrega dos envelopes deve ocorrer em sessão pública, não sendo permitido a 

sua remessa pelos Correios ou a sua apresentação no protocolo desta Prefeitura. 

 

X – CREDENCIAMENTO: 

 

10.1.  O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Presidente por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, venha responder por sua representada, devendo, ainda no ato 

de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Cópia da Carteira de Identidade ou 

outro documento equivalente autenticada em cartório ou pela Comissão de Licitação 

mediante apresentação do documento original. 
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10.2.Caso, a empresa licitante envie representante que não seja sócio, proprietário ou 

dirigente, o credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida em Cartório, além da cópia autenticada, 

ou cópia simples acompanhada do original, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 

com suas alterações, devidamente registrado no órgão competente, cujo objeto coincida 

com o objeto deste edital, além de documentos dos sócios e do representante(s) 

devidamente autenticado(s). (Anexo II). 

 

10.3 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, além do documento do(s) sócio(s) e/ou proprietário, devidamente 

autenticadas;. 

 

10.4 - A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios 

concedidos pela Lei Complementar n. 123/06 e a Lei 147/2014, deverá apresentar a 

comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes 

documentos:  

 Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente  

 Certificando a situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de 

ME e EPP,  

 Declaração constante no Anexo IX e X deste Edital. 

 Cartão do CNPJ com indicação do Porte 

 Contrato com indicação do enquadramento 

 

10.5 -Iniciada a sessão pública do Convite, não cabe desistência da proposta. 

 

10.6. Após o início da fase de credenciamento, não serão permitidos quaisquer 

adendos, acréscimos ou modificações na documentação de Habilitação e de Proposta de 

Preços. 

 

10.7. As cópias dos contratos sociais, documentos pessoais, as procurações e as cartas 

credenciais serão retidas pela Comissão de Licitação e juntadas ao processo 

administrativo. 

10.8. Os documentos de credenciamento retidos serão rubricados, obrigatoriamente, 

pelos membros da Comissão de Licitação e pelas Licitantes presentes. 

 

10.9. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não 

inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela 

licitante. 
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10.10. Superada a fase de credenciamento, a Comissão solicitará a entrega imediata dos 

envelopes de “Habilitação” e de “Proposta de Preços” e dará por encerrado o prazo para 

recebimento dos mesmos e não tolerará atrasos e nem a participação de empresas 

retardatárias. 

 

10.11. A documentação de habilitação e a proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho, identificados com o nome 

da licitante, a modalidade e o número da licitação, o número e o título do conteúdo do 

envelope “– Envelope 01 - Documentos de Habilitação” e “Envelope 02 - Proposta de 

Preços”, oportunidade em que se procederá de acordo com o disposto no artigo 43 e 

seguintes da Lei nº. 8.666/93. 

 

10.12. As declarações que fazem parte do processo (Credenciamento e 

Habilitação) devem reconhecer firma em cartório, caso desejem usar a faculdade 

prevista na Lei Federal nº Lei 13.726/18, Art. 3º, Inciso I e II, devem trazer 

documentos original para reconhecimento de firma e autenticação de documentos. 

 

11 – HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A”: 

 

11.1 - Os documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, 

indevassável e rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário 

identificado como Habilitação, endereçada ao Presidente, com as indicações: 

 

ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

MODALIDADE: CONVITE Nº CC 004/2021. 

PROPONENTE: 

CNPJ Nº  

11.2. Todos os documentos necessários poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por componente da 

Comissão Permanente da Licitação um dia antes da licitação ou publicação em órgão da 

imprensa oficial.  

 

11.2.1. Os documentos extraídos por via internet terão seus dados conferidos pela 

Comissão perante o site correspondente.  

 

10.2.3. Se no corpo das certidões não contiver prazo de validade, este será considerado 

como de 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão.  
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10.2.4. A documentação relativa à HABILITAÇÃO que deverá ser apresentada por 

todos os licitantes consiste na comprovação a regularidade JURÍDICA, 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

11.3. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada mediante a apresentação de 

(Lei de 8.666/93, Art. 28): 

11.3.1.Documentação (Identidade e CPF) dos sócios ou proprietário. 

11.3.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

11.3.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou 

documentação equivalente no caso de outros tipos de constituição. 

11.3.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício. 

 

11.3.2 A REGULARIDADE FISCAL será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos. (Lei de 8.666/93,Art. 29) 

 

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

Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda - CNPJ; 

11.3.2.2.  Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

11.3.2.3 Certidão de regularidade para com as Fazendas da União, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com 

validade em vigor; 

 

11.3.2.4 Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor; 

 

11.3.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, que comprove 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, emitida pelo Banco 

Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT em www.tst.jus.br, com validade em 

vigor; 

 

11.3.3. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada 

http://www.tst.jus.br/
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mediante a apresentação dos seguintes documentos: (Lei de 8.666/93,Art. 31) 

11.3.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo 

distribuidor de  Sede da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 

(trinta) dias da data da sessão da abertura dos envelopes contendo toda a documentação 

de habilitação. 

11.3.3.2. Comprovação de capital Social de 10% do valor. 

 

11.3.4. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: (Lei de 8.666/93,Art. 30) 

11.3.4.1 A comprovação da Qualificação Técnica se dará mediante:  

 

11.3.4.2. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), do 

Estado de origem, domicílio ou sede da licitante. O visto do CREA/BA para empresas 

não domiciliadas no estado, será exigido pela ocasião da assinatura do contrato. 

 

11.3.4.3. Declaração de Disponibilidade de Equipamentos, preenchida e assinada, 

de acordo com o anexo V deste instrumento, devendo os mesmos serem 

confirmados quanto a sua disponibilidade, pela Licitante; 

 

11.3.4.4. Declaração de Disponibilidade de Mão de Obra Qualificada, preenchida 

e assinada de acordo com o anexo VI deste instrumento, a fim de assegurar a mão de 

obra qualificada mínima para execução do objeto nos serviços considerados como 

relevantes. 

 

 

11.3.4.6. Se no corpo das certidões não contiver prazo de validade, este será 

considerado como de 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão.  

 

11.3.5. As Demais Exigências Habilitatóriasserão comprovadas mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

11.3.5.1. Declaração sob as penas da Lei, que ateste o cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, Anexo VII;   

 

11.3.5.2. A Licitante deverá apresentar como prova de que tomou conhecimento de 

todas as informações contidas no Edital através de declaração de enquadramento e 

atendimento às exigências de habilitação, Anexo IV do edital; 
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11.3.5.3.  Os documentos necessários à habilitação da licitante deverão ser apresentados 

em original ou fotocópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial; 

 

11.3.5.4. A autenticação, quando feita por membro da Comissão Permanente de 

Licitação, poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações da 

Prefeitura Municipal, situada na Travessa Professora Helena, s/n, centro, Santa Rita de 

Cássia – BA, no horário de 08:00 às 12:00h, até 24h (vinte e quatro) horas antes da 

sessão de licitação. 

 

11.3.5.5. As declarações mencionadas nos respectivos anexos deverão ser 

preenchidas de acordo com aquelas fornecidas pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

XII - PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “B”: 

 

12.1 - A proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e 

rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como 

Proposta de Preços, endereçada ao Presidente, com as indicações: 

 

 

ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA 

ATT: SETOR DE LICITAÇÕES 

MODALIDADE: CONVITE Nº CC 004/2021. 

PROPONENTE: 

CNPJ Nº  

 

12.2 - Deverá ser apresentada a PROPOSTA, deste ato convocatório, redigida em papel 

timbrado da licitante, impressa por processo eletrônico ou datilografada em 1 (uma) via, 

de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita 

observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada 

as demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, 

nela constando, obrigatoriamente: 

 

 Razão Social, carimbo do CNPJ, telefone/fax/mail/contato da empresa. 

 Prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias. 

 Prazo de execução de 03 (três) meses. 

 Condições de pagamento conforme indicado no Edital. 
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12.3 - A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, 

rigorosamente de acordo com as exigências constantes neste Edital e Anexos, não sendo 

admitidas propostas alternativas. 

 

12.4 - Apresentar proposta de preços conforme especificações, deste edital, expressos 

em R$ (reais), com no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 

12.5 - Nos preços deverão estar inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 

materiais (gêneros alimentícios, embalagens), mão de obra, entregas, salários, impostos, 

taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem 

ou venham a ampliar no fiel cumprimento do contrato. 

 

12.6 - Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, 

considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar 

qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas. 

 

12.7 - O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 

(sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação da proposta. 

 

12.8 - O prazo de pagamento será no máximo até 30 (trinta) dias corridos após o 

recebimento do bem. 

 

12.9 - O preço será fixo e irreajustável. 

 

XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 

 

13.1. No Cronograma Físico-Financeiro, quanto às Etapas da entrega e/ou serviço, 

deverá ser mantido o desdobramento dos serviços fornecidos no Cronograma de 

Desembolso visando a homogeneidade da proposta, pois o desdobramento garante a 

disponibilidade de recursos da Administração; 

 

13.2. Para efeito de classificação na fase de julgamento, a alteração no desdobramento 

das etapas implicará na pena de desclassificação da proposta e, consequentemente, 

inabilitação da Licitante. 

 

XIV – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

14.1 - O critério de julgamento será o de Menor Preço Global. 
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14.2-O julgamento da proposta de preços será pelo critério do MENOR PREÇO 

GLOBAL e serão observadas rigorosamente as normas previstas nos seguintes artigos 

da Lei de Licitação: 

 

a) Art. 43, II; 

 

b) Art. 45, § 1º, I; 

 

c) Art. 45, § 2º; 

 

d) Art. 48, I e II; 

 

e) Art. 44, § 2º; e  

 

f) Critérios de Aceitabilidade dos Preços: Art. 40, X. 

 

g) A proposta de preços deverá estar de acordo com o art. 48 da Lei de Licitação e 

com base na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro constantes do Projeto 

Básico; 

 

h) A proposta de preço, apresentada pela Licitante que não estiver em 

conformidade com os critérios estabelecidos neste Edital será desclassificada. 

 

14.3 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

 

14.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a Presidente selecionará todas 

as propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.  

 

14.4.1 - Na hipótese de empate entre empresas comuns e microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte, a situação ensejará a aplicação das disposições previstas na Lei 

Complementar n° 123/06, com tratamento diferenciado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate as situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 

13.4.2 - O desempate de que trata o item anterior procederá da seguinte forma: 

 

A – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, isto é, aquela 

que apresentar a menor proposta de preços em relação à proposta inicialmente 

vencedora, até o limite de 10% (dez por cento) acima desta, poderá ofertar nova 

proposta de preço e caso seja inferior à proposta inicialmente vencedora, o objeto do 

certame será a ela adjudicado. 
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B – Não acontecendo à contratação da microempresa e/ou empresa de pequeno porte na 

forma da alínea acima serão convocadas as remanescentes que, porventura, se 

enquadrem na hipótese antes mencionada (iguais ou até 10% superiores à proposta mais 

bem classificada), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

14.4.3 - No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte que se enquadrem na hipótese antes mencionada (iguais ou 

até 10% superiores a proposta mais bem classificada), será realizado sorteio entre elas 

para que identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preço. 

 

14.4.4 - Não ocorrendo à contratação da microempresa, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

14.5 - Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e 

estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, 

devendo o Presidente negociar, visando obter preço melhor. 

 

14.6 - Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Presidente poderá 

suspender a sessão do Convite e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 

08 (oito) dias úteis, para o recebimento de novas propostas. 

 

14.7 - Será desclassificada as propostas que não atenderem às condições de exigências 

deste Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a 

Administração; assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo 

mercado, para a execução do objeto do contrato. 

 

XV - ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

15.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no 

dia, hora e local, designados no item VII do presente Edital, podendo realizar tantas 

sessões quantas forem necessárias ao completo exame dos documentos e propostas, 

levando em conta seu volume e dando prévia ciência a todos os licitantes das que 

designar. Iniciados os trabalhos, a Comissão não receberá mais nenhuma documentação 

relativa à licitação. 

 

15.2. A Presidente da Comissão de Licitação fará, primeiramente, a abertura do 

Envelope "A" e conferirá e examinará os documentos nele contidos, bem como a 

autenticidade dos Certificados de Registros das empresas e documentos de pessoas 

físicas. 
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15.3. A Comissão julgará a Habilitação e proclamará as firmas habilitados na licitação, 

restituindo fechado o envelope "B" das firmas inabilitadas. 

 

15.4. Uma vez proclamada a habilitação, as empresas não mais poderão retirar as 

propostas apresentadas. 

 

15.5. A Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para 

que registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo 

ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam 

análise mais apurada. 

 

15.6. Não havendo registro de protesto ou impugnação, ou em havendo, se forem 

decididos de imediato, a Comissão de Licitação prosseguirá no andamento dos 

trabalhos, com a abertura do envelope "B" (Proposta de Preço) das empresas 

habilitadas, desde que haja declaração expressa consignada em ata ou apresentação do 

termo de renúncia a recurso de todos os participantes. 

 

15.7. Se houver impugnação ou protesto por recurso, o envelope das Propostas de Preço 

permanecerá fechado, sendo rubricados por todos os presentes, para serem 

posteriormente recolhidos e guardados em poder da Comissão de Licitação, até a 

designação de nova data, quando serão convocados os licitantes para a abertura das 

propostas. 

 

15.8. Em nenhuma hipótese serão recebidas as propostas de empresas retardatárias ou 

concedido prazo para apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida 

qualquer retificação ou modificação das condições ofertadas. 

 

XVI - DOS RECURSOS (Lei de 8.666/93, Art. 40, XV): 

 

16.1. Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93. 

 

16.2. Decairá do direito de impugnar, perante o Município de Santa Rita de Cássia/BA, 

os termos do presente Edital, aquele licitante que tendo-o aceito sem objeção, venha 

apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades. 

 

XVII – DA EXECUÇÃO – (Lei de 8.666/93, Art. 66): 

 

17.1 - O compromisso de prestação de serviço/fornecimento só estará caracterizado 

mediante o recebimento da Ordem de Prestação de Serviço/Fornecimento ou documento 

equivalente da Secretaria de Infraestrutura/Setor de Compras da Prefeitura Municipal de 

Santa Rita de Cássia/BA. 
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17.2 - Não poderão ser prestados serviços ou entregues produtos fora das especificações 

constantes no Contrato de Prestação de Serviço/Fornecimento. 

 

17.3 - No dia e horário indicado na Ordem de Prestação de Serviço/Fornecimento 

emitida em formulário próprio da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia/BA, e 

assinada pelo servidor responsável pelas Secretarias solicitantes/Setor de Compras. 

17.4 - A obra será recebida: 

 

17.8.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita da contratada; 

 

17.8.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de observação, ou vistoria deu comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei de Licitações e todos os 

procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 

 

17.5 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 

contratada pela perfeita execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto 

contratado. 

 

17.6 - Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por 

não atender as especificações definidas no contrato, ou quantidades a menor ou a maior 

do que a solicitada. 

 

17.7 - O detentor do Contrato de Prestação de Serviço/Fornecimento é obrigado a 

corrigir, remover ou substituir totalmente às suas expensas, os produtos em que se 

verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta 

licitação, no prazo de até 24 horas, contadas a partir da hora da convocação, 

independente da aplicação das sansões previstas no Contrato de Prestação de 

Serviço/Fornecimento. 

 

XVIII – DO PAGAMENTO - (Lei de 8.666/93, Art. 40, XIV): 

 

18.1 - O pagamento será realizado mediante a apresentação de Nota Fiscal de prestação 

de serviços e das certidões negativas da Fazenda Federal, INSS e FGTS, acompanhadas 

do Boletim de Medição, Alteração de Meta Física, quando for o caso, o que deverá 

ocorrer até o dia 30 (trinta) de cada mês, sendo que a liberação do pagamento deverá 

ocorrer até 10 (dez) dias úteis após a entrega da documentação anteriormente citada; 
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18.2. No valor descrito acima estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 

material, transporte, mão de obra, alimentação, hospedagem, combustível, impostos, 

taxas de qualquer natureza e encargos sociais que, direta ou indiretamente, impliquem 

ou venham a implicar no cumprimento deste instrumento, e, sobre o qual serão 

descontado os impostos, pertinentes, estando os mesmos dentro dos limites previstos em 

Lei; 

.  

 

18.2 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 

Contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 

atualização financeira. 

 

18.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço. 

18.4 - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de 

pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a 

proponente que assim o fizer. 

 

XIX - DA RESCISÃO 

 

19.1.A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, mediante 

motivação formal nos autos respectivos, garantidos o contraditório e a ampla defesa, 

nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

 

19.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses 

previstas no art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

19.3 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, 

não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização. 

 

19.4. No caso de rescisão determinada por ato unilateral da Contratada ficam 

asseguradas à Contratante, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

XX - REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO 

 

20.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 

 

XXI – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS – (Lei de 8.666/93, art. 40, III e 81 à 

99): 

21.1. Execução dos valores das multas e indenizações devidos à Contratante; 
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21.2. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Contratante. 

 

21.3. No caso de atraso injustificado na execução do contrato serão aplicadas as 

penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei de Licitações; 

 

21.4. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido, 

sem justificativa aceita pela Administração, a impedirá de participar de novas licitações, 

pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da aplicação de multa no valor 

correspondente à 20% (vinte por cento) do valor do contrato, observados os princípios 

do contraditório e da ampla defesa. 

 

21.5 - Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades contratuais, 

as quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 

 

21.6 - A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações 

contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93 com alterações 

posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 

 

XXII – SANCÕES: 

 

22.1 - A recusa em assinar o Contrato de Prestação de Serviço/Fornecimento, bem como 

o descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativa 

aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado 

às seguintes sanções prevista na Lei nº. 8.666/93, garantindo a prévia e ampla defesa em 

processo administrativo: 

 

a) Advertência 

 

b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de 

contratar com o Município de XXXXXXXXXXXXX por prazo de até 05 (cinco) anos; 

 

 

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do 

adjudicatário em      assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados a data 

de sua convocação; 

 

d) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor da parte do objeto não entregue;   
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e) multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não 

entregue por cada dia subsequente ao trigésimo. 

 

22.2 - A suspensão temporária De Serviço/fornecimento, cujo CONTRATO com a 

Administração Pública Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de 

outras licitações e contratações no âmbito do Município de XXXXXXXXXXXXX.  

22.3 - A administração se reserva no direito de descontar do pagamento devido à 

contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento 

das condições estipuladas no contrato. 

 

22.4 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e seu 

pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes 

das infrações cometidas. 

 

XXIII - PRAZO E CONDIÇÕES DO CONTRATO – (Lei de 8.666/93, Art. 40, II): 

23.1. Aquelas estabelecidas nos artigos 60 a 64 da Lei de Licitações; 

 

23.1.1. É de cinco dias úteis o prazo para assinatura do contrato, após o prazo de 

recurso. 

 

23.2. O prazo contratual será contado a partir da data fixada na ordem de início dos 

serviços emitida pelo Prefeito Municipal; 

 

23.3. No ato da assinatura do contrato, a Licitante vencedora deverá indicar o preposto 

que representará a empresa durante a execução dos serviços; 

 

XXIV- SUBCONTRATAÇÃO: 

 

24.1. A Licitante vencedora somente poderá subcontratar parte dos serviços com a 

autorização prévia e expressa da Administração Pública. A subcontratação não acarreta 

qualquer alteração nas obrigações contratuais da Contratada; e 

 

24.2. Não será admitida a subcontratação com empresas que tenham apresentado 

propostas na presente licitação. 

 

 

 

XXV - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
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25.1. A fiscalização será realizada por fiscal indicado pela Contratante de forma direta 

ou terceirizada, e obedecerá aos preceitos constantes do Projeto Básico, deste Edital, 

Instrumento de Contrato e das Definições. 

 

 

XXVI - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

26.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta da seguinte dotação: 

 

 UNIDADE: 02.06.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 

 ATIVIDADE: 12.361.102.2.009 – GESTÃO DAS AÇÕES ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS 

TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 FONTE: 01 – MDE – 25% 

 

 

XXVII – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

27.1. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as licitantes interessadas atendidos o interesse público e da 

Administração, sem comprometimento da segurança da futura contratação. 

 

27.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais da proposta de preços, a 

priori, não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições 

das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da 

sessão pública e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 

mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 

 

27.3. É facultada ao Presidente da Comissão ou à Autoridade Municipal Superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo. 

 

27.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, 

nos termos do item 19.6 e a homologação do resultado desta licitação não implicará em 

direito à contratação. 

 

27.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal na Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXXX, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 
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27.6. O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

 

27.7. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a 

realização da licitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não prejudicar a formulação das propostas. 

 

27.8. O Foro da Comarca de Santa Rita de Cássia - BA será, com exclusividade, o 

competente para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital. 

 

27.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 

ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecido. 

 

27.10. Os envelopes com documentos de habilitação e proposta de preços, exigidos na 

presente licitação, deverão estar lacrados e rubricados no fecho, antes das licitantes 

adentrarem na sala de licitação, sob pena de exclusão sumária da licitação. 

 

27.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação. 

 

 

27.12. O edital poderá ser retirado junto ao setor de licitação da Prefeitura de 

XXXXXXXXXXX, em horário comercial. 

 

 

XXVIII - DOS ANEXOS – (Lei de 8.666/93, art. 40, § 2º, I c/c art. 6, IX, “a” a “f”, 

X): 

a) Termo de Referência 

b) Modelo Credencial de Representação – Anexo II; 

 

c) Modelo de Procuração – Anexo III; 

 

d) Modelo de Declaração de Enquadramento e Atendimento às Exigências de 

Habilitação – Anexo IV 

 

e) Modelo Declaração de Disponibilidade de Equipamento – Anexo V; 
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f) Modelo Declaração de Disponibilidade de Mão-de-Obra Qualificada – Anexo 

VI; 

 

g) Modelo Declaração do Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal – Anexo VII; 

 

h) Modelo Carta Proposta de Preços – Anexo VIII; 

 

i) Modelo Declaração do Contador Lei Complementar nº 123/2006 – Anexo IX; 

 

j) Modelo Declaração do Representante Legal Lei Complementar nº 123/2006 – 

Anexo X; 

 

k) Minuta do Contrato – Anexo XI; 

 

Santa Rita de Cássia - BA, 22 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

 

 
 

_____________________________________ 

Telma Ribeiro do Nascimento Muniz 

Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

(ANEXO I) 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada;  

1.2. Lei complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de 

Microempresa e Empresa de Pequeno porte.  

1.3. Critério de Julgamento: Menor Preço Global 

 

1.4 DEFINIÇÕES/ INFORMAÇÕES ESSENCIAIS:  

 

1.4.1 Regime de Execução: Empreitada Global 

Nessa licitação não será admitida a possibilidade de Consórcio, pelo fato de não 

necessitar de um reforço de capacidade técnica e financeira do licitante. 

1.5 ORÇAMENTO ESTIMADO 

 

1.5.1 R$ 312.323,58(Trezentos e doze mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e 

oito centavos). 

1.5.2 Referência de Preços:  Os preços unitários que deram origem ao valor do 

orçamento referencial foram retirados das planilhas SINAPI-BA de 02/2021 e 

SEINFRA de 12/2018, sem desoneração. 

 

2 OBJETO  

 

2.1. Contratação de empresa especializada para Contratação de empresa especializada 

no ramo da construção civil pelo regime de Empreitada Global para execução da Obra 

de REFORMA E ADAPTAÇÃO EM ESCOLA E CRECHE MARIA LAURINDA, NO 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA – BA 
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3 – DA JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

 

A presente contratação se justifica em razão da necessidade de se selecionar a melhor 

proposta, com base nos princípios administrativos, bem como em critérios técnicos, e 

ainda, em virtude da necessidade de uma melhor gestão e a continuidade do serviço. 

 

Justifica-se a contratação de empresa especializada para reformar a Escola Maria 

Laurinda devido à precariedade estrutural no banheiro masculino e a falta de 

revestimentos nas salas e cantina. Ocorrerá também a readequação da escola seguindo 

parâmetros da NBR 9050, acrescentando banheiros acessíveis e rampas de acesso. 

 

Considerando que o direito a educação é um direito social, previsto no artigo 6, da 

Constituição Federal, em que exige do Estado atitudes prestacionais para proporcionar 

aos educandos segurança e melhor comodidade. 

 

Considerando que o Estado não pode de maneira nenhuma se esquivar de suas 

obrigações sob pena de ser responsabilizado por omissão de dever.  

 

Considerando que o Administração Pública deve proporcionar aos munícipes uma 

estrutura física, organizacional e profissional para que os educandos posso usufruir do 

seu direito a educação. 

 

Considerando que a falta de estrutura física da Escola Maria Laurinda, como falta de 

banheiros e rampas de acessos suficiente para todos os alunos poderá ocasionar prejuízo 

aos educandos. 

Considerando que a Escola possa ser adaptada para receber as crianças de 0 (zero) a 5 

(cinco) anos (creche e pré-escola), a Prefeitura do Município visa à contratação de 

Empresa para os serviços de Reforma e Adaptação em Escola e Creche Maria Laurinda, 

conforme projetos e planilhas de cálculos em anexo, para atender às demandas do 

município. 

Diante disso, o direito a educação é um direito essencial para uma vida condiga. Nesse 

sentido, foi pensando no acesso a uma educação suficiente, que a Secretaria Municipal 

de Educação sente–se a necessidade de contratação de empresa para reforma da presente 

escola.  

Portanto, a contratação do objeto ora citado será realizada através de licitação na 

modalidade Convite, ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação, através do Setor de Licitações, a realização do certame. 
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3.1. FINALIDADE 

 

A caracterização do objeto e definição dos parâmetros do certame tem por objetivo a 

especificação dos requisitos, parâmetros e providências que deverão ser adotados por 

empresas licitantes para apresentação de proposta para execução das obras, de forma a 

possibilitar a sua operação. Assim, serão definidos os respectivos escopos, 

especificações técnicas, natureza, abrangência, cronograma, responsabilidade e 

atribuições relativas ao objeto do presente documento. 

 

4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, ORÇAMENTO E PREÇO DE 

REFERÊNCIA, REMUNERAÇÃO OU PRÊMIO.  

 

4.1. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa pelo regime de Empreitada 

Global para execução da obra, serviços de engenharia e todas as demais operações 

necessárias e suficientes à implantação da obra.  

 

4.2. DO ORÇAMENTO E PREÇO, REMUNERAÇÃO.  

No orçamento de referência o Município considerou os índices aplicados na composição 

das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) não deverão ser apropriados os 

percentuais de IRPJ e CSLL, constante Acórdão 325/2007 – TCU/Plenário. 

 

O valor referente a CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta) deverá ser 

igual a 4,5%(quatro inteiros e cinco décimos por cento), conforme a lei 12.546/2011, 

alterada pela Lei Federal nº 13.202/15. 

 

É necessário que o licitante apresente o valor global, na data-base da proposta, em 

moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à 

plena Execução da Obra, objeto da licitação.  

 

As empresas deverão apresentar nas propostas, a composição do percentual de 

Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, incidente no valor global. É necessário que o 

licitante apresente também o Cronograma Físico-Financeiro adaptado à proposta. 

 

Ressalte-se que a remuneração do contratado será feita de acordo com os grupos e os 

valores estipulados pelo Município, conforme apresentado nos critérios de pagamento. 

Ainda, estes critérios não poderão ser alterados quando da apresentação da proposta 

pelo licitante. 
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4.2.2. REMUNERAÇÃO  

 

Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao 

desempenho (execução) da contratada. Para os grupos de serviços detalhados. De 

acordo com o proposto na planilha, independente do critério de elaboração da proposta 

pelo contratado, o Município se propõe a realizar os pagamentos em cada grupo de 

serviços, limitados a um percentual sobre o preço global ofertado.  

Critério de Reajustamento de Preços: Não haverá reajustamento dos preços. 

 

5.2.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO ADOTADO  

 

A licitação se dará pelo critério de menor preço global.  

A proponente deverá apresentar sua proposta de preço, conforme Planilha de Orçamento 

Básico Resumo Anexo.  

                                      

6. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

 

6.1 O prazo de execução das obras, a contar da emissão da respectiva Ordem de Início 

pelo Município, é de 04 (quatro) meses conforme consta no Cronograma físico.  

6.2 Considerando esse prazo, deverá ser elaborado e submetido à aprovação do 

Município pela Contratada o planejamento das obras e serviços, inclusive seus 

cronogramas de execução. A Contratada deverá, ainda, apresentar cronograma 

detalhado ao Município relativo à execução das obras e serviços, considerando a 

ocorrência de períodos chuvosos que possam interferir no andamento das referidas 

obras e serviços.  

 

7. ASPECTOS GERAIS  

 

7.1 As obras e serviços objeto deste termo deverão ser executados em sua integralidade 

pela Contratada, compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações 

necessárias, até a sua entrega, atendidos os requisitos técnicos, ambientais e legais para 

sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as 

características adequadas à finalidade para a qual foram contratadas.  

7.2 As obras e os serviços executados pela Contratada se encontram especificados nos 

projetos de engenharia e respectivas memoriais, constituindo-se parte integrante deste 
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documento, que demonstram a visão global dos investimentos necessários e as 

definições quanto aos níveis de serviço que deverão ser atendidos.  

 

8. EXECUÇÃO DA OBRA  

 

8.1 A Contratada deverá atender aos requisitos especificados no presente documento, de 

forma a garantir a conclusão das obras e execução da construção, conforme o memorial 

descritivo.  

8. 2 A Contratada deverá executar as obras e serviços em conformidade com os projetos 

aprovados pelo Município e observar as especificações de serviços e materiais, bem 

como o cronograma físico-financeiro estabelecido pelo Município.  

8.3 A Contratada deverá alocar mão-de-obra, equipamentos e demais recursos 

necessários à realização das obras e serviços que compreendem os itens relacionados a 

seguir. Todas as obras e serviços executados conforme:  

· Projetos executivos.  

· Especificações Técnicas.   

· Normas Técnicas da ABNT.  

· Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho. 

 

8.4. ORGANIZAÇÃO DA CONTRATADA: 

8.4.1 Compete à Contratada prover:  

I. Os materiais necessários à execução das obras e serviços prestados neste documento, 

acondicionando-os de forma a preservar sua qualidade.  

II. Os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços previstos neste 

documento, efetuando sua manutenção de forma a garantir a sua plena funcionalidade.  

III. As instalações administrativo-operacionais que atendam ao dimensionamento de 

efetivo próprio e de terceiros, equipamentos e materiais previstos para a realização dos 

serviços que constem da planilha de serviços do presente Termo de Referência.  
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IV. A manutenção de depósitos e almoxarifados de materiais e de equipamentos até a 

conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços, bem como a respectiva 

desmobilização, após a conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços.  

8.5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

8.5.1 Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá:  

· Solicitar todas as licenças e/ou autorizações necessárias para o início dos trabalhos.  

· Realizar todos os recolhimentos bancários referentes a taxas, impostos, licenças e 

demais encargos junto aos órgãos Públicos e/ou Privados.  

· Providenciar o Diário de Obras para que as partes registrem os serviços diários, as 

alterações ocorridas e fatos relevantes.  

· Providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pela Fiscalização.  

8.6. RELATÓRIO DE ATIVIDADES: 

8.6.1 A Contratada deverá disponibilizar banco de dados e apresentar ao Município, em 

períodos a serem definidos pelo próprio Município, relatórios consolidados contendo 

informações sobre as atividades e de seu desempenho, detalhando, inclusive, os serviços 

realizados e os materiais e recursos aplicados, bem como sobre quaisquer outros dados 

julgados pertinentes. Havendo necessidade de informações extemporâneas sobre as 

obras e serviços, a Contratada atenderá a qualquer tempo e de imediato ao Município 

em suas questões, fornecendo as informações requeridas na forma adequada.  

8.7. INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS 

8.7.1 A Contratada deverá atender às normas utilizadas da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, onde essas últimas couberem.  

8.7.2 A aplicação dessas normas deverá estender-se a todo objeto, suas instalações, 

equipamentos, materiais e obras.  

8.7.3 Seus empregados e seus contratados deverão ser devidamente informados e 

orientados para o atendimento das normas, instruções e procedimentos comuns a todos e 

daquelas específicas de suas áreas de atuação.  
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8.7.4 Toda e qualquer inclusão, alteração, atualização ou modificação desejada pela 

Contratada deverá ser previamente submetida à aprovação pela fiscalização do 

Município.  

 

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

 

 

a) Critério de Aceitabilidade 

A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do projeto de 

engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios 

de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações 

devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos 

requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do Município. 

b) Medições dos Serviços  

As medições serão feitas mensalmente, sempre que as etapas forem concluídas e 

constarão de folhas-resumo, contendo a relação de serviços, conforme Cronograma 

Físico-Financeiro.  

c) Forma de Pagamento  

O Município pagará a Contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço 

integrante da proposta aprovada. 

Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a 

sinalização provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, 

custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas nas 

especificações e nas normas indicadas no Edital e mais documentos da licitação, 

constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.  

Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição dos 

serviços. Emitido o atestado de conformidade, a Contratada deverá apresentar as notas 

fiscais correspondentes à medição. O pagamento referente a cada medição será liberado 

mediante comprovação, pela Contratada, da regularidade fiscal, nos termos do Edital. 

Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, 

esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente 



O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 

 

Controlador Interno 
 
 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
  CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.150-000. 

 
 

 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 

 
C P L 

 

 
________________ 

Assinatura da presidenta  
 

justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa 

regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei 

nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

10. ATUALIZAÇÃO E REAJUSTES DE PREÇOS  

 

10.1 Os preços dos serviços não serão reajustados.  

 

11. FISCALIZAÇÃO  

 

11.1 Os serviços do presente Edital serão fiscalizados pelo Engenheiro Civil lotado na 

Secretaria Municipal de Infraestrutura.  

 

12. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

12.1 O cronograma físico-financeiro apresenta os serviços a serem executados pela 

Contratada e é o elemento básico de controle da obra, como também elemento de 

referência para medição e pagamento.  

 

13. PROPRIEDADE DA INFORMAÇÃO  

 

13.1 As informações relativas ao presente Termo de Referência não serão duplicadas 

nem mesmo utilizadas pela Contratada, total ou parcialmente, para qualquer outro 

objetivo que não seja indispensável à consecução das obras e serviços por ela 

executados, sem prévia autorização do Município, por escrito.  

14. ASPECTOS AMBIENTAIS 
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14.1 A Contratada é responsável, perante a legislação ambiental aplicável, por todas as 

obras e instalações de apoio e serviços que estiver realizando/mantendo, bem como 

pelas consequências legais das omissões ou das ações empreendidas pelos seus 

empregados e prepostos, em conformidade com as especificações, normas e planos 

básicos ambientais.  

14.2 A Contratada é obrigada a obedecer a todas as normas e leis referentes à prevenção 

de acidentes de trabalho nos locais das obras, nas instalações de apoio e nos serviços ao 

longo do trecho.  

15. PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA  

 

15.1 Quanto à elaboração do plano de execução do objeto deve-se dar atenção à questão 

logística do abastecimento de materiais, insumos na obra e da manutenção do tráfego 

local, concomitante com a execução dos serviços, procurando minimizar o possível 

transtorno causado à população em decorrência das obras.  

15.2 Deverão ser seguidas as concepções adotadas no projeto Básico (Anexo), bem 

como as diretrizes preconizadas pelo Município para a concepção da obra.  

15.3 A obra de construção deverá ser atacada, em tantas frentes de serviços quanto 

necessário, a fim de que o empreendimento seja concluído no prazo programado.  

15.4 Durante a execução da obra, a Contratada deve levar em consideração os seguintes 

aspectos: qualidade dos serviços, inclusive obediência ao projeto de Engenharia e aos 

dispositivos contratuais; cumprimento de prazos, metas contratuais e cronograma físico-

financeiro; proteção ao meio ambiente; solução de problemas construtivos surgidos, 

com anuência do Município; execução de ensaios e elaboração do Projeto de 

Engenharia.  

15.5 Deverão ser considerados os requisitos concernentes ao Projeto de Engenharia, aos 

materiais, equipamentos, controle de qualidade, condições de conformidade e não 

conformidade, entre outros critérios, satisfazendo aos requisitos impostos pelas normas 

vigentes da ABNT e do Município.  

 

 

10.4. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de depósito 

Bancário em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.  
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10.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  

10.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos 

e Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente.  

10.7. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com 

CNPJ idêntico ao apresentado para ser lançado no instrumento contratual.  

10.8. O pagamento a ser efetuado, fica condicionado à apresentação da Nota Fiscal pela 

Contratada, além dos seguintes documentos: a) Certidão de regularidade do FGTS; b) 

Certidão Negativa de Débitos trabalhistas; c) Certidão da receita federal; d) Certidão 

negativa estadual; d) Certidão negativa municipal. 

10.9. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 

em qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 

inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 

 

16. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 

 

11.1 - As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, a 

qual será apontada pelo Setor de Contabilidade.  
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAL DE REPRESENTAÇÃO 

 

AO 

MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXX 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONVITE Nº 00X/2021 

 

 

(Nome da empresa)..................................................................................................................., CNPJ ou 

CPF nº ...................................................., sediada (endereço completo) 

..............................................................................................., representada por seu sócio proprietário 

.............................................................................., portador do RG sob nº ...................................., 

inscrito no CPF sob nº ..............................., residente e domiciliado à ......................................, na 

cidade de ................................, CREDENCIA .............................................................................., 

portador do RG sob nº ...................................., inscrito no CPF sob nº ..............................., residente e 

domiciliado à ......................................, na cidade de ................................, para representá-la na 

licitação supra citada com plenos poderes para praticar quaisquer atos pertinentes à mesma em nome 

da representada, exceto celebrar contrato com a Administração Pública. 

 

Cidade - UF,           de                           de 2021. 

 

_________________________________________________ 

(nome e número da identidade do declarante/ Assinatura) 

 

 

OBSERVAÇÃO: A credencial deverá se preenchida no modelo fornecido pela CPL e depois impressa 

em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO III 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

Outorgante 

Qualificação (nome, endereço, razão social, etc.) 

Outorgado 

O representante devidamente qualificado 

Objeto 

Representar a outorgante na Convite nº 00X/2021 

 

Poderes 

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentos de 

habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, 

interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso interposto, negociar preços e 

assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente 

mandato. 

 

Cidade-UF,          de                     de 2021 

 

____________________________________ 

(empresa /cargo e nome) 

 

 

Observação: se particular, a procuração será elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por 

representantes legais ou pessoa devidamente autorizada; será necessário comprovar os poderes do 

outorgante para fazer a delegação acima. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E ATENDIMENTO ÀS 

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

AO 

MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXX 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONVITE Nº 00X/2021 

 

 

A _____________________________ CNPJ _______________, por seu representante legal, declara 

sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93, o pleno 

enquadramento ao objeto licitado e que a empresa atende às exigências de habilitação, cientes das 

sanções factíveis de serem aplicadas. 

 

Cidade - UF,           de                           de 2021. 

 

_________________________________________________ 

(nome do responsável legal da empresa/ Assinatura) 

 

OBSERVAÇÃO: A declaração deverá se preenchida no modelo fornecido pela CPL e depois 

impresso em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO 

 

AO 

MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXX 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONVITE Nº 00X/2021 

 

 

 (Nome da empresa) ....................................................................................................., CNPJ ou 

CPF nº ...................................................., sediada (endereço completo) 

..............................................................................................., declara, sob as penas da Lei, que dispõe 

dos equipamentos abaixo, necessários para execução dos serviços de engenharia, objeto da licitação 

Convite nº. 00X/2021. 

 

Cidade - UF,           de                           de 2021. 

 

 

_________________________________________________ 

(nome do responsável legal da empresa/ Assinatura) 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A declaração deverá se preenchida no modelo fornecido pela CPL e depois 

impresso em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA 

QUALIFICADA 

 

AO 

MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXX 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONVITE Nº 00X/2021 

 

 

 (Nome da empresa) ....................................................................................................., CNPJ ou 

CPF nº ...................................................., sediada (endereço completo) 

..............................................................................................., declara, sob as penas da Lei, que dispõe 

da mão-de-obra necessária para execução dos serviços de engenharia, objeto da licitação Convite nº. 

00X/2021, conforme relação abaixo. 

 

Cidade - UF,           de                           de 2021. 

 

 

_________________________________________________ 

(nome do responsável legal da empresa/ Assinatura) 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: A declaração deverá se preenchida no modelo fornecido pela CPL e depois 

impresso em papel timbrado da licitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DA BAHIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA  
CEP: 47.150-000 CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n Centro - Santa Rita de Cássia - BA - CEP: 47.150-000 
 

 

O presente Edital de Licitação foi 

analisado pela Controladoria 

Municipal 

 

Controlador Interno 

 

 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 
 
 

________________ 

Assinatura da presidenta  
 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

AO 

MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXX 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONVITE Nº 00X/2021 

 

 

 Declaramos, sob as penalidades cabíveis que não mantemos em nosso quadro de pessoal, 

menores de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 

não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Cidade - UF,           de                           de 2021. 

 

 

_________________________________________________ 

(nome do responsável legal da empresa/ Assinatura) 

 

 

OBSERVAÇÃO: A declaração deverá se preenchida no modelo fornecido pela CPL e depois 

impresso em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VIII 

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

AO 

MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXX 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONVITE Nº 00X/2021 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 1.         Tendo examinado o Edital e respectivos anexos, da licitação Convite n.º 00X/2021 

cujo Objeto é a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Vimos propor executar os 

serviços de acordo com as condições estabelecidas nos documentos examinados pelo valor de R$ 

(....),conforme planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, detalhamento dos encargos 

sociais, planilha de composição de preços unitários e detalhamento do BDI em anexo: 

2. Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar a execução dos serviços 

em 10 (dez) dias, contados do recebimento da Autorização de Início de Serviços a ser emitida pela 

Contratante, bem como a entregar os mesmos nos prazos estabelecidos no respectivo cronograma 

físico financeiro. 

3. Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a 

partir da data de abertura da mesma, ou seja, na data de abertura da proposta prevista em Edital, ou 

outra quando vier a ocorrer. 

4. A presente proposta, bem como a expressa aceitação de V. Sas., constituirá em 

compromisso entre as partes até a assinatura do Contrato. 

5. O preço acima tem como data o mês de /2021, sendo esta a base a ser utilizada para 

possíveis reajustes de contrato. 

 

Local e data. 

 

 

_____________________________________________________ 

NOME DA EMPRESA LICITANTE 

CNPJ Nº.  

Nome do Representante Legal 

Cargo 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CONTADOR LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

AO 

MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXX 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONVITE Nº 00X/2021 

 

 

 

Eu, ___________________________________ contador CRC __________________, afirmo ser 

contador responsável pelas contas da empresa __________________________, CNPJ n°. 

___________________ e com esta função, declaro que a mesma esta devidamente enquadrada nas 

condições dos artigos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, como Micro Empresa 

ou Empresa de Pequeno Porte, reconheço os benefícios e as responsabilidades. 

 

Local e data 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DA BAHIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA  
CEP: 47.150-000 CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n Centro - Santa Rita de Cássia - BA - CEP: 47.150-000 
 

 

O presente Edital de Licitação foi 

analisado pela Controladoria 

Municipal 

 

Controlador Interno 

 

 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 
 
 

________________ 

Assinatura da presidenta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

AO 

MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXX 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONVITE Nº 00X/2021 

 

 

 

Eu, _______________________, CPF __________________, afirmo como representante legal da 

empresa ________________________________, CNPJ n°. ________________ de não haver 

nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº. 

123/2006. 

 

Cidade - UF,           de                           de 2021. 

 

 

_________________________________________________ 

(nome do responsável legal da empresa/ Assinatura) 

 

 

OBSERVAÇÃO: A declaração deverá se preenchida no modelo fornecido pela CPL e depois 

impressa em papel timbrado da licitante. 
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CONTRATO N.º XXX/2021 

CONVITE XXX/2021 

Processo Administrativo nº XXX/2021 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO 

CONTRATANTE, A PREFEITURA 

MUNICIPALXXXXXXXXXXXXX/BA – DO OUTRO, 

COMO CONTRATADA, A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, 

de um lado como Contratante A Prefeitura MunicipalXXXXXXXXXXXXX, com a sede na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Estado do Bahia, CEP: 

XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ N.º XXXXXXXXXXXXXXXX representado pelo 

Excelentíssimo Prefeito da Prefeitura Municipal XXXXXXXXXXXXXXXXX, RG.: 

XXXXXXXXXXXXXX, CPF nº. XXXXXXXXXXX e do outro e do outro, a empresa: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ nº. 

XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

neste ato representado pelo senhor: XXXXXXXXXXXXXX,portador do CPF: XXXXXXXXXXX e 

do RG: XXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si ajustado 

o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 

21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA –   DO OBJETO 

 

Constitui Serviço deste instrumento a contratação de empresa especializada para 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA –DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO 
 

2.1. O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: 

 

I) Leis n° 8.666, de 21 de junho de 1993, n° 8.883, de 8 de junho de 1994 e n° 9.648, de 27 de maio 

de 1998 e demais disposições legais reguladoras de licitações da Administração Pública Federal; 

II) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto 

de 2014. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VEICULAÇÃO.  

 

3.1 A presente contratação é efetuada em conformidade com o resultado da Licitação, promovida pelo 

Convite nº XXX/2021, Processo Administrativo nº XX/2021 em que à CONTRATADA foi ratificada 

o objeto. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO 

..  

4.1. O valor do presente contrato é de xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), de acordo 

com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA Na Licitação 

Convite nº _____/______, entendido este como preço justo e suficiente para a execução do presente 

objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo: 

Item Descrição Unid. Quant. Vl. Total 

     

     

 

4.2. O pagamento será realizado de acordo com a solicitação após a emissão da Nota Fiscal, e estarão 

inclusos todos os custos e despesas inerentes à sua execução, seguros, custos previdenciários, 

impostos e taxas de qualquer natureza, de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA, 

que é parte integrante deste, entendido este como preço justo e suficiente dos serviços, objeto deste 

instrumento. 

 

4.3.  A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 

deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 

 

4.4.  A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 

documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da 

abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 

 

4.5. Opagamento devido ao contratado será efetuado através de transferência bancária, após a entrega 

do bem, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do objeto da licitação, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s) 

pelo setor de liquidação do Município. 

4.6. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA para 

as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 

reapresentação para efeito de pagamento. 

 

4.7.  A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 

pretexto para que a CONTRATADA suspenda o serviço do objeto deste contrato 
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4.8. Em se tratando de execução de serviço, serão divididos da seguinte maneira:  o valor global dos 

serviços 40% (quarenta por cento) referem-se aos custos da CONTRATADA, tais como despesas com 

materiais, insumos, hospedagens e alimentação, e 60% (sessenta por cento) referem-se à prestação dos 

serviços aqui estipulados. A empresa deverá emitir o relatório. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato estarão alocadas na seguinte dotação orçamentária: 

 

 UNIDADE: 02.06.002FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 

 ATIVIDADE: 12.361.102.2.009 – GESTÃO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 

 ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA 

 FONTE: 01 – MDE – 25% 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

1) DO REAJUSTE 

Não haverá reajuste de preços durante a vigência do instrumento contratual, bem como dos eventuais 

aditivos firmados.  

2) DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS  

Será permitida a repactuação do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) 

meses, a contar da data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação. 

Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, 

dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da 

proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos 

originariamente. A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos e em 

casos de contratação de terceirização.  

3) DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese de 

sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 

ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, inc. II, alínea d).  

Nesse caso, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes dos 

custos do Contrato, devidamente justificada, onde tal demonstração será analisada pela Prefeitura para 

verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RENOVAÇÃO 

 

7.1. O prazo de vigência e execução do CONTRATO é de 12 (doze) meses da data da sua assinatura. 

Parágrafo 1º. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser renovado por novos e 

sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no 

parágrafo 2º.  
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Parágrafo 2º. As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas ao interesse da Prefeitura 

quanto a manutenção do objeto e de os preços praticados, com os reajustes legais, estarem de acordo 

com as práticas de mercado. 

Parágrafo 3º. A prorrogação a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, de acordo 

com os Art 57,seus incisos, parágrafos e alíneas e 65 seus incisos, parágrafos e alíneas da Lei 

8.666/93.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1. DA CONTRATANTE 

 

8.1.1. Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham conhecimento da execução 

do objeto deste Termo de Referência; 

8.1.2. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços ora contratados, 

definindo as prioridades e regras de atendimento às localidades e aos usuários, bem como os prazos e 

etapas para cumprimento das obrigações; 

8.1.3. Redefinir os prazos para execução do objeto, em conjunto com a contratada, caso alguma 

situação excepcional venha impactar as atividades; 

8.1.4. Efetuar o pagamento à contratada no prazo da Cláusula do pagamento deste contrato. 

8.1.5. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar a execução 

do objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do 

Termo de Referência. 

8.1.6.  Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 

impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento do contrato;  

8.1.7. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 

contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;  

8.1.8. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o objeto que estejam em 

desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar 

insuficientes ou inadequados; 

8.1.9. Aplicar a Contratada as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 

irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;  

8.1.10. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 

necessárias à execução do contrato. 

8.1.11. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

8.1.12. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;  

8.1.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.1.14. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

 

 

8.2.DA CONTRATADA 
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8.2.1. Prestar os serviços dentro dos prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.2.2. Executar o Serviço mantendo todas as condições de qualidade originais; 

8.2.3.  Atender prontamente as Ordens de Serviços, instalação dos mesmos, expedindo a competente 

nota de prestação de serviços.  

8.2.4. Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de 

negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da 

qualidade do Serviço.    

8.2.5. Organizar a execução dos serviços, quanto à definição operacional, acompanhamento das 

atividades e alocação da equipe devidamente qualificada; 

8.2.6. Tratar reservadamente com a Prefeitura, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da contratante ou de terceiros de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto deste Termo, devendo orientar seus empregados e 

prepostos nesse sentido. 

8.2.7. Comunicar à contratante, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução do 

objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do serviço, apresentando 

razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pela contratante; 

8.2.8. Substituir, sempre que exigido pela contratante e independentemente de justificativa por parte 

desta, qualquer empregado ou preposto, cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço 

público; 

8.2.9. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no 

contrato; 

8.2.10. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na Licitação; 

8.2.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários e 

comerciais, resultantes da execução do contrato; 

8.2.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com a contratante; 

8.2.13. Indicar 01 (um) representante legal, dedicado exclusivamente ao relacionamento com a 

contratante; 

8.2.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos 

serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 

65, Inciso II, alínea da Lei 8.666/93; 

 

Parágrafo Único: A Prefeitura reserva-se ao direito de não adquirir a totalidade dos serviços 

solicitados.  

Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante nas solicitações do Sr. Prefeito e da proposta 

naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento: 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:  

 

9. 1. Ficará impedido de licitar e contratar com a CONTRATANTE e toda a Administração Pública 

Federal, Estadual e Municipal, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

contrato, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o 

licitante que: 
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9.1.1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, inclusive nas 

hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011; 

9.1.2 - Deixar de entregar a documentação exigida neste contrato e anexos ou apresentar documento 

falso; 

91.3 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

9.1.4 - Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 

justificado; 

9.1.5 - Praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 

9.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou  

9.1.7 - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato. 

9.1.8 - A aplicação da sanção de que trata deste Contrato implicará ainda o descredenciamento do 

CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

SICAF;  

9.1.9 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 

8.666/93, aplicam-se a este Contrato.  

9. 2 - Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções de 

natureza moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas 

contratuais.  

9.3 - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante 

equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código 

Civil. 

9.4 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE 

poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

 

9.4.1 - ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento 

do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, 

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos: 

9.4.1.1 - Quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um 

período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;  

9.4.1.2 - Quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou 

ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do 

vencimento do prazo para início da execução do objeto;  

9.4.1.3 - Quando se tratar do fornecimento, caso seja identificado atraso superior a já especificado 

anteriormente no cumprimento das metas em relação ao solicitado, não justificado pela empresa 

contratada.  

9.4.1.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato, 

sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico. 

 

9.4.2 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas 

da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do 

mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:  

9.4.2.1 - Nos casos de atrasos:  

9.4.2.1.1 - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da 

licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, 

vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 
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4.2.1.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da 

licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;  

9.4.2.1.3 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de 

entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 9.4.2.1.1 e 9.4.2.1.2; 

 

9.5 - Nos casos de recusa ou inexecução:  

 

9.5.1. - 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido 

pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte 

inadimplente; 

9.5.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da 

licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.  

9.5.3. - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da 

Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a 

oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a 

seguinte ordem:  

9.5.1.3.1. - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato; 

9.5.1.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e  

9.5.1.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

9.5.1.3.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore,que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, 

será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia 

de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  

9.5.1.3.5. - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

9.5.1.3.5.1. - O atraso na execução do objeto deste contrato não superior a 05 (cinco) dias; e 

9. 5.3.5.2. - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.  

9. 5.2. - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

9.5.3. - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o 

objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver 

justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo 

mantidas as penalidades na forma do subitem 9.4.1.1 e 9.4.2.1.1.  

 

9.6 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações 

e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

9.6.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 

edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou 

cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, 

qualquer fase da licitação; 

9.6.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar 

na execução do Contrato. 

9.6.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada: 
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9.6.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando 

obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

9.6.3.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

9.6.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 9.4.2 e não efetuar o pagamento. 

9.6.3. - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

9.6.3.1 - O Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da 

obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e 9.6.3.2.- O Ordenador de Despesas da 

CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da 

licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer 

documento hábil que venha substituí-lo. 

9.6.3.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União, Estado e Município. 

 

9.7- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente 

pelo Gestor, à vista dos motivos informados na instrução processual. 

9.7.1 - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 

95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  

 

9.8 - Disposições gerais 

9.8.1 - As sanções previstas nos subitens 9.6 e 9.7 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 

profissionais que, em razão do Contrato:  

9.8.1.1 - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

9.8.1.2 - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

9.8.1.3 - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  

 

9.9 - Do direito de defesa 

9.9.1 - É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 

suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva 

notificação.  

9.9.2 - O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por intermédio 

da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

9.9.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se - á o 

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto 

em contrário; 

9.9.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a 

aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado nos 

Diários Oficiais da União e do Estado da Paraíba, devendo constar: 

9.9.4.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. 

9.9.4.2 - O prazo do impedimento para licitar e contratar; 

9.9.4.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e 

9.9.4.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita 

Federal.  

9.9.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 

autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que 

por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no Sistema de Cadastro. 
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9.10 - Do assentamento em registros 

9.10.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicação nos Diários Oficiais da União, Estado e 

Município as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 9.4.1 e 9.4.2, as quais se formalizam 

por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, § 8º, da Lei nº 

8.666/93.  

9.10.2 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão 

ou na entidade.  

 

9.11- Da sujeição a perdas e danos 

9.11.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará 

sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento 

das obrigações licitatórias. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 

10.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início dos serviços; 

V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e 

neste contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1
o
 do art. 67 desta 

Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 

exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1
o
 do art. 65 desta Lei; 

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no Art. 77 da Lei 

8.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 
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4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

5 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I deste artigo, sem que haja culpa do contratado, 

será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 

a: 

I - devolução de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

6 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente por igual tempo. 

7 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo 

assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

11.1. Será nomeado o Gestor deste Contrato através de Portaria,a quem caberá a fiscalização do fiel 

cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93.  

11.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do 

Responsável indicado pelo Prefeito, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das 

obrigações contratadas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU 

OMISSOS 
 

12.1. Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não serão responsabilizados 

por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais 

cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DO OBJETO 

13.1 O objeto do presente contrato não possui garantia quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, 

ficando a CONTRATADA isenta de tal obrigação 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DO FORO 

 

14.1 - Fica eleito o Foro desta cidade de XXXXXXXXXXXXX (BA), para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. 

 

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual 

teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

XXXXXXXXXXXXX/BA, xx de xxxx de 2021 

 

____________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito da Prefeitura MunicipalXXXXXXXXXXXXX/BA 

CONTRATANTE 

__________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 CNPJ: XXXXXXXXXXXX 
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CONTRATADA 

   

TESTEMUNHAS: 

1ª_____________________________  2ª __________________________ 

 

CPF:       CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO EESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto destina-se à orientação para a reforma de escola e creche de um 

pavimentocom 05 salas de aula. Localizada Rua Anísio Barbosa Guedes, n° 1120, Santa Rita 

de Cássia/BA, atende 107 alunos por turno.  
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OBJETIVO DO DOCUMENTO 

 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade 

decaracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda 

asistemáticaconstrutivautilizada.Taldocumentorelataedefineintegralmenteoprojetoexecutivoe 

suasparticularidades. 

Constamdopresentememorialdescritivoadescriçãodoselementosconstituintesdoprojetoarquite

tônico de reforma,comsuasrespectivassequênciasexecutivaseespecificações.Constam também 

do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias,códigos referentes à 

construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais 

emunicipais,ouporconcessionárias deserviçospúblicos.
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2 Arquitetura 

2.1 CONSIDERAÇÕESGERAIS 

 

O Projeto de Reforma da Escola Maria Laurinda, tem capacidade deatendimento de até 

60 alunos na escola e 47 na creche, por turno (matutino e vespertino). A proposta básica 

refere-se a uma requalificação do edifícil, simples e 

racionalizada,atendendoaoscritériosbásicosparaofuncionamentodasatividadesdeensinoeaprend

izagem e seguindo parâmetros da NBR 9050 de Acessibilidade.Na Escola Maria 

Laurinda,odimensionamento dos ambientes atende, sempre que possível, as recomendações 

técnicasdoFNDE. 

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício 

escolar,adotando materiais facilmente encontrados no comércio e nãonecessitandodemão-de-

obraespecializada. 

As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em 

concreto,armado. A cobertura será em telha cerâmica em duas águas, com estrutura do telhado 

emmadeira. O conjunto da edificação é formado por dois blocos distintos, sendo 1(um) 

central, da escola e 2 (dois) na lateral posterior, da creche, conectados por corredores de 

ligação. Para o revestimento do piso,especificou-

secerâmicaresistenteàabrasão,facilitandoaindaalimpezadolocal.Domesmo modo, as salas de 

aula e a fachada são revestidas com tintura latex 

acrílica.Orevestimentointernodeáreasmolhadas comcerâmica facilita a limpeza e visa 

reduziros problemas de execução emanutenção.As portas são especificadasem madeira 

pintada. Serão mantidas as janelas de mandeira das salas de aula da escola, e as janelas da 

creche em em alumínio. A opção possibilita regular a ventilaçãonaturalefornecemaissegurança 

àescola. 

 

 

2.2 PARÂMETROSFUNCIONAISEESTÉTICOS 

 

Paraaelaboraçãodoprojetoedefiniçãodopartidoarquitetônicoforamcondicionantesalguns 

parâmetros,aseguirrelacionados: 

 

 Programa arquitetônico de reforma – elaborado com base no número de usuários 

e nasnecessidadesoperacionaiscotidianasbásicasdeumaunidadeescolar depequenoporte; 

 

 Volumetriadobloco– Será mantido a volumetria, a tipologiadecoberturas 

adotada,avolumetriaéelementodeidentidadevisualdoprojeto; 

 

 Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se 

emconsideraçãoosequipamentosemobiliárioadequadosaobomfuncionamentodaescola; 
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 Tipologia das coberturas – Será mantida a solução simples de telhado em duas 

águas,nos dois blocos,defácilexecuçãoemconsonânciacomosistemaconstrutivoadotado. 

 

 Esquadrias– Serão mantidas as janelas e apenas lixadas e pintadas na cor azul 

junto as portas de madeira. 

 

 Funcionalidadedosmateriaisdeacabamentos–osmateriaisforamespecificados 

levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade 

ecaracterísticadouso,confortoantropodinâmico,exposiçãoaagenteseintempéries; 

 Especificaçõesdascoresdeacabamentos–

foramadotadascoresqueprivilegiassematividades 

escolaresetrouxessemconfortoaoambientedeaprendizagem; 

 

 Especificaçõesdaslouçasemetais–paraaespecificaçãodestesfoiconsiderada a 

tradição, a facilidade de instalação/uso. Foram observadas as características físicas, 

durabilidade, racionalidadeconstrutivaefacilidade de manutenção. 

 

2.3 ESPAÇOSDEFINIDOSEDESCRIÇÃODOSAMBIENTES 

 

A Escola Maria Laurinda possue2 blocos construídos. Os ambientes decada bloco são 

acessados e se conectam por pátio coberto e corredor.  

 

Bloco da Escola: 

 Secretaria; 
 Cantina; 

 Áreaderecepçãoepré-lavagem dealimentos. 
 Depósito; 
 Sanitário Feminino; 
 Sanitário Masculino; 
 Sanitários PCD; 
 Banheiro dos funcionários;  
 Circulação; 
 Salados alunos; 
 Sala de informática; 
 Biblioteca; 
 Déposíto de material de limpeza; 

Blocoda Creche: 

 Diretoria; 
 Áreaderecepçãoepré-lavagem dealimentos. 

 Cantina; 
 Circulação; 
 Sala dos alunos; 
 Banheiros unitários em cada sala 
 Banheiro PCD; 
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PátioCoberto: 

Espaçodeintegraçãoentrediversasatividades efaixasetárias,ondeselocalizaorefeitório. 

 



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA  

CEP: 47.150-000 CNPJ: 13.880.711/0001-40 
Travessa Professora Helena, s/n Centro - Santa Rita de Cássia - BA - CEP: 47.150-000 

 
 

 

O presente Edital de Licitação foi analisado pela 

Controladoria Municipal 

 

Controlador Interno 

 

 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 

 
 

________________ 

Assinatura da presidenta  
 

 

2.4 ACESSIBILIDADE 

 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, 

aacessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, 

totalouassistida,dosespaços,mobiliárioseequipamentosurbanos,dasedificações,dosserviços de 

transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação,porpessoaportadoradedeficiênciaoucommobilidade reduzida”. 

A reforma da Escola ébaseadananormaABNTNBR9050Acessibilidadeaedificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços comdimensionamentos 

adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado 

nanorma,taiscomo:barrasdeapoio,equipamentossanitários. 

Tendoemvistaalegislaçãovigentesobreoassunto,oprojetoprevê: 

 Rampadeacesso,quedeveadequar-seàtopografiadoterrenoescolhido; 

 Sanitários (feminino e masculino) para portadores de necessidade 

especiais;Observação:Ossanitárioscontamcombaciasanitáriaespecíficaparaestesusuários, 

bem como barras de apoio nas paredes. 

2.5 REFERÊNCIASNORMATIVAS 

 

-ABNTNBR9050,Acessibilidadeaedificações,mobiliário,espaçoseequipamentosurbanos.
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3 Sistema Construtivo 

3.1 CARACTERIZAÇÃODOSISTEMACONSTRUTIVO 

 

Na reforma da escola constitui-se pela utilização de métodos construtivos padrão e 

condizente com a mão de obra da 

cidade.Algumasdaspremissasdesteprojetopadrãotêmaplicaçãodiretanosistemaconstrutivo 

adotado: 

 Facilidadeconstrutiva,commodeloetécnicaconstrutivosamplamentedifundidos; 

 Garantiadeacessibilidadeaosportadoresdenecessidadesespeciaisemconsonânciacoma

ABNT NBR 9050; 

 Utilizaçãodemateriaisquepermitam aperfeitahigienizaçãoefácilmanutenção; 

 Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange 

àconstrução,saúdeepadrõeseducacionais estabelecidospeloFNDE/MEC; 

 O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando 
asreservas regionaiscomenfoquenasustentabilidade. 

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da 

obraemtodas asregiõesdopaís,osistemaconstrutivoadotadofoioconvencional,asaber: 

 Estruturadeconcretoarmado; 

 Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, 

conformeNBR7171); 

 Telhasdebarrosobreestruturadecoberturaemmadeira. 

 

3.2 AMPLIAÇÕESEADEQUAÇOES 

 

A reforma da Escola Maria Laurinda... 

 

 Acréscimos: 

A reforma da edificação foi concebida para contemplar as necessidades dos usuários 

previstos.Foram ampliados o depósito de material de limpeza e 03 (três) banheiros PNE. 

 

 Demolições: 

Asdemoliçõesdecomponentes,principalmente,elementosdevedaçãovertical,devemsercu

idadosamente feitas,apósconsultaaoprojeto de 

reformaexistente.Ademoliçãodevedaçõesdevelevaremconsideraçãoa estrutura existente de 

maneira a obter o maior aproveitamento dos componentes existentes. 
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 Substituições: 

Oscomponentesdaedificação,conformedescritosnoitem4.ElementosConstrutivos,pode

mserfacilmenteencontradosemdiversasregiõesdopaís.Asubstituiçãodequaisquerdosmesmos,de

veserfeitacomconsultapréviaaoprojetoexistente,paraconfirmação dedadosrelativos aos 

componentes. 

 

3.3 VIDAUTILDO PROJETO 

 

Sistema VidaÚtilmínima(anos) 

Estrutura ≥50 

PisosInternos ≥13 

Vedaçãoverticalexte

rna 

≥40 

Vedaçãoverticalexte

rna 

≥20 

Cobertura ≥20 

Hidrossanitário ≥20 

3.4 REFERÊNCIASNORMATIVAS 

 

- PráticasdeProjeto,ConstruçãoeManutençãodeEdifíciosPúblicosFederais,SEAP-

Secretariade Estado deAdministraçãoe doPatrimônio; 

- Códigos,Leis,Decretos,PortariaseNormasFederais,EstaduaiseMunicipais,inclusivenorma

sdeconcessionárias deserviçospúblicos; 

- ABNT NBR5674,Manutençãodeedificações–Procedimento. 

4 Elementos Construtivos 

4.1 SISTEMAESTRUTURAL 

 

4.1.1 ConsideraçõesGerais 

 

Nesteitemestãoexpostasalgumasconsideraçõessobreosistemaestruturaladotado,compost

odeelementosestruturaisemconcretoarmado.Paramaioresinformações sobre os materiais 

empregados, dimensionamento e especificações, deverá serconsultadooprojetoexecutivo de 

estruturas. 

Quantoàresistênciadoconcretoadotada: 
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Estrutura FCK(MPa) 

Vigas 25MPa 

Pilares 25MPa 

Lajes 25MPa 

Sapatas 25MPa 

 

4.1.2 CaracterizaçãoeDimensãodosComponentes 

 

4.1.2.1 Fundações 

 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função 

dascargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto 

padrãofornece as cargas da edificação, porém as resistências do solo pode ser diferente por 

não haver verificação parametrica da capacidade de suporte do solo do terreno.  

 

4.1.2.2 FundaçõesSuperficiaisoudiretamenteapoiadas 

 

Assapatasdeverãoserdimensionadasdeacordocomascargasnafundaçãofornecidaspelocál

culodaestruturaepelacapacidadedesuportedoterreno,quedeveráser 

determinadaatravésdeensaiosparacadaterrenoondeaedificaçãoseráexecutada. 

Para a execução de sapatas, serão utilizados na concretagem o FCK de 30 MPA com o 

volume de 0,6m³ com armarçãode de aço CA – 50 10mm.  

 

4.1.2.3 Vigas 

 

Vigasemconcretoarmadomoldadoinlococomalturamédiaaproximada40cm. 

 

4.1.2.4 Pilares 

 

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 15x30cm. 

 

4.1.2.5 Laje de piso 

 

Éutilizadalajepré-moldadadealturamédiaaproximadade8cm. 

 

4.1.3 Sequênciadeexecução 
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4.1.3.1 Fundações 

 

4.1.3.1.1 LançamentodoConcreto: 

 

Antesdolançamentodoconcretoparaconfecçãodoselementosdefundação,ascavas

deverãoestarlimpaseisentasdequaisquermateriaisquesejamnocivosaoconcreto,taiscomo,madeir

a,solocarreadoporchuvas,etc.Emcasodeexistência de água nas valas da fundação, deverá haver 

total esgotamento, não sendopermitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da 

vala deverá ser recobertocom uma camada de brita ou seixo rolado de aproximadamente 3 cm 

e, posteriormente, com uma camadade concreto simples de pelo menos 5 cm.Emnenhuma 

hipótese os elementos serãoconcretados usandoosolo diretamentecomofôrma lateral. 

 

4.1.3.2 Vigas 

 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas 

asseguintesprecauções:naexecuçãodasformasestasdeverãoestarlimpasparaaconcretagem, e 

colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção.Não será admitida a 

utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagemdas sapatas. Antes da 

concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. Aconcretagem deverá ser 

executada conforme os preceitos da norma pertinente. A 

curadeveráserexecutadaconformenormaparaseevitar afissuraçãodapeçaestrutural. 

 

4.1.3.3 Pilares 

 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas 

apropriadamente,utilizando-

semadeiradequalidade,semapresençadedesviosdimensionais,fendas,arqueamento, 

encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, 

asformasdeverãosermolhadasatéasaturação.Aconcretagemdeveráserexecutadaconforme os 

preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme 

normapertinenteparaseevitarafissuração dapeçaestrutural. 

 

4.1.3.4 Laje de piso 

 

As formasdeverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a 

concretagem a curadeverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da 

superfície. Adesformadeveráseguirosprocedimentosindicadosemnorma. 

 

4.1.4 NormasTécnicasrelacionadas 

 

 prova; 
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- ABNTNBR5738,Concreto–Procedimentoparamoldagemecuradecorpos-de 

 

- ABNTNBR5739, Concreto–Ensaiosdecompressãodecorpos-de-prova 
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cilíndricos; 

- ABNT NBR6118,Projetodeestruturasdeconcreto–Procedimentos; 

- ABNT NBR7212,Execuçãodeconcretodosadoemcentral; 

- ABNTNBR8522,Concreto–

Determinaçãodomóduloestáticodeelasticidadeàcompressão; 

- ABNTNBR8681,Açõesesegurançanasestruturas–Procedimento; 

- ABNT NBR14931,Execuçãodeestruturasdeconcreto–Procedimento; 

 

4.2 PAREDESOUPAINÉISDEVEDAÇÂO 

 

4.2.1 AlvenariadeBlocosCerâmicos 

 

4.2.1.1 CaracterizaçãoeDimensõesdoMaterial: 

 

Tijoloscerâmicosdeoitofuros19x19x9cm,deprimeiraqualidade,bemcozidos,leves,son

oros,duros,comasfaces planas,coruniforme; 

 

 

- Largura: 19cm;Altura:19cm; Profundidade9ou11,5cm; 

 

4.2.1.2 Seqüênciadeexecução: 

 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocosem 

amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem serverificados. 

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e “vedalit” erevestidas 

conforme especificações. 

 

4.2.1.3 Conexõeseinterfacescomosdemaiselementosconstrutivos 

 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feitocom 

tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente 

umasemanaapósaexecução da alvenaria. 
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4.2.1.4 NormasTécnicasrelacionadas: 

 

BNTNBR7170, Tijolomaciçocerâmicoparaalvenaria; 

Tijolomaciçoparaalvenaria– Formaedimensões– 

Padronização; 

Execuçãodealvenariasemfunçãoestruturaldetijoloseblocos 

cerâmicos–Procedimento; 

-1,Componentescerâmicos-Parte1:Blocoscerâmicosparaalvenariade 

vedação-Terminologia erequisitos; 

 

4.2.2 VergaseContra-vergasemconcreto 

 

4.2.2.1 CaracterísticaseDimensõesdoMaterial 

 

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m 

(alturaeespessura),ecomprimento variável,embutidasnaalvenaria. 

 

4.2.2.2 Seqüênciadeexecução: 

 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimentode 

0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a porta 

possua0,80mde largura,avergaterácomprimento de1,40m. 

 

 

4.3 ESTRUTURASDECOBERTURAS 

 

4.3.1 MadeiramentodoTelhado 

 

4.3.1.1 CaracterísticaseDimensõesdoMaterial 
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A recomposição da parte danificada do emadeiramentodotelhado deve ser 

emPerobaouespéciesdemadeiraapropriadas,conformeClassificaçãode 

Uso,construçãopesadainterna. 

 

Nomedapeça DimensõesdaSeçãoTransversalemcm 

Tesouras Caso precise, verificar as medidas da 

existente 

Terças Caso precise, verificar as medidas da 

existente, com acrescimos das áreas a 

serem ampliadas. 

Caibros Caso precise, verificar as medidas da 

existente, com acrescimos das áreas a 

serem ampliadas. 

Ripas Caso precise, verificar as medidas da 

existente, com acrescimos das áreas a 

serem ampliadas. 

 

 

4.3.1.2 NormasTécnicasrelacionadas 

 

_ABNTNBR7190,ProjetodeEstruturasdeMadeira; 

_ABNTNBR7203,MadeiraBeneficiada; 

 

4.4 COBERTURAS 

 

4.4.1 TelhasCerâmicas 

 

4.4.1.1 CaracterizaçãoeDimensõesdoMaterial: 

 

Serãoaplicadastelhasdebarrocozidas,tiporomana,deprimeira 

qualidade,sobreripõesdemadeirafixados emestruturadeconcreto. 

- Dimensõesaproximadas: Comprimento40cmxLargura20cm 

4.4.1.2 Seqüênciadeexecução: 

 

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios 

decobre ou arame de aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados 

emmadeiramentodetelhado efixadosemestruturade concreto. 
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4.4.1.3 Conexõeseinterfacescomosdemaiselementosconstrutivos 

 

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme 

descritasnasequencia deexecução. 

 

4.4.1.4 NormasTécnicasrelacionadas: 

 

Componentescerâmicos–Telhas–

Terminologia,requisitosemétodosdeensaios. 
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4.5 ESQUADRIAS 

 

Esquadriasde Alumínio(Janelas) 

 

Todas as portas de alumínios serão removidas e trocadas por portas de madeira pela melhor 

resistência sobre impactos. Todas as Janelas serão mantidas, apenas reparadas e pintadas. Serão 

acrescentadas 04 (quatro) janelas semelhantes as existentes do banheiro 

 

4.5.1.1 CaracterísticaseDimensõesdoMaterial 

 

Asesquadrias(janelas)de alumínio pintada com tinta esmalte na cor azul profundo 

(referência de cor catálogo Leinertex) ou 

similar,fixadasnaalvenaria,emvãosrequadradoseniveladoscomcontramarco.Paraespecificação,

observaratabela deesquadrias anexo 6.5. 

 

- Osperfisemalumínionaturalvariamde3a5cm,deacordocomofabricante. 
- Serão mantidas o padrão das janelas do banheiro existentes ou similar.  

 

4.5.1.2 Sequênciadeexecução 

 

Acolocaçãodaspeçasdevegarantirperfeitonivelamento,prumoefixação,verificando se 

as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a 

amplaliberdadedosmovimentos.Observartambémosseguintespontos: 

Paraochumbamentodocontramarco,todaasuperfíciedoperfildeveserpreenchida com 

argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas dealumínio ou 

gabarito,amarrados nos perfis do contramarco,reforçando a peça para aexecução do 

chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, 

devehavervedaçãocommastiquenoscantosinferiores, paraimpedirinfiltraçãonestespontos. 

 

4.5.1.3 Conexõeseinterfacescomosdemaiselementosconstrutivos: 

 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de 

espessura,embutidasnaalvenaria,apresentandocomprimento0,30mmaislongoemrelaçãoàslaterai

s dasportas. 

 

4.5.1.4 NormasTécnicasrelacionadas: 

 

_ABNTNBR10821-1:Esquadriasexternasparaedificações-Parte1:Terminologia; 

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: 

Requisitoseclassificação; 
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4.5.2 PortasdeMadeira 

4.5.2.1 Características e Dimensões do 

Material:Madeira 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta 

decarunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão 

serexecutadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-

ôca,revestidas comcompensado de3mmemambasasfaces. 

Osmarcosealisares(largura8cm)deverãoserfixadosporintermédiodeparafusos,sendo 

nomínimo8 parafusospormarco. 

 

Ferragens 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio 

ezinco,compartesdeaço.Oacabamentodeverásercromado.Asdobradiçasdevemsuportar com 

folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.Os cilindros das 

fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, paraobtenção de mais 

segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas 

internaspoderãoutilizarcilindroscomuns. 

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão 

colocadospuxadores especiais,nosdois lados(interno eexterno)decadaporta. 

4.5.2.2 Seqüênciadeexecução: 

 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão 

serlixadoserecebernomínimoduasdemãosdeselante,intercaladascomlixamentoepolimento,atépo

ssuíremassuperfícies lisaseisentasdeasperezas. 

4.5.2.3 AplicaçãonoProjetoeReferênciascomosDesenhos: 

 

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor AZUL PROFUNDO conforme projeto 

e anexos 6.3. Tabela de Referencia de Cores e Acabamentoe7.4.Tabela deEsquadrias; 
- ConjuntosMarcoseAlisares:pinturaesmalte,corAZULPROFUNDO; 
- Conjuntosdefechaduraemaçaneta; 
- Dobradiças(3paracadafolhadeporta); 
- Puxadores. 

 

4.5.2.4 NormasTécnicasrelacionadas: 

 

_ABNTNBR7203:Madeiraserradaebeneficiada; 
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_ABNTNBR 15930-1: Portasdemadeiraparaedificações-Parte1: 

Terminologiaesimbologia; 

_ABNTNBR15930-2: Portasdemadeiraparaedificações-Parte1: Requisitos. 

 

 

 

4.6 CABAMENTOS/REVESTIMENTOS 

 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de 

fácilaplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo 

suficientepara o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas 

estãocompletamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e 

oiníciodo revestimentodeve sermaior. 

 

4.6.1 PinturadeSuperfíciesMetálicas 

 

4.7.1.1 CaracterísticaseDimensõesdoMaterial 

 

Assuperfíciesmetálicasreceberãopinturaabasedeesmaltesintéticoconformeespecificadoempr

ojetoequadroabaixo. 

Material: Tinta esmalte sintético 

CORALITQualidade:deprimeiralinha 

Cor: Conforme quadro do anexo 

6.3Acabamento: conforme anexo 

6.3Fabricante:Coralouequivalente 

 

4.7.1.2 Sequênciadeexecução 

 

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou 

equivalentePinturadeacabamento 

Númerodedemãos:tantasdemãos,quantasforemnecessáriasparaumacabamentoperfeito,

nomínimoduas.Deveráserrigorosamenteobservadoointervaloentreduasdemãossubseqüentesind

icadospelofabricantedoproduto. 

Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural 

metálicodereferência. 

4.7.1.3 relacionadas: 
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_ABNTNBR11702:Tintasparaconstrução civil–Tintasparaedificaçõesnãoindustriais 

– Classificação; 

_ABNTNBR13245:Tintasparaconstruçãocivil-Execuçãodepinturasemedificações não 

industriais-Preparaçãodesuperfície. 

 

4.6.2 Paredesexternas–Pintura Acrílica 

 

4.7.2.1 CaracterísticaseDimensõesdoMaterial 

 

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para 

fachadassobrereboco desempenadofino eacabamentofosco. 

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, 

ouequivalente,nascoresindicadas no item4.7.2.3. 

4.7.2.2 Seqüênciadeexecução: 

 

Ressalta-seaimportânciadetestedastubulaçõeshidrossanitárias,antesdeiniciado 

qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimentodos rasgos 

feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção deeventuais 

saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem 

estarperfeitamentesecas,afimdeevitaraformaçãode bolhas. 

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, 

antesdaaplicação damassacorrida. 

 

4.7.2.3 NormasTécnicasrelacionadas: 

 

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações 

nãoindustriais – Classificação; 

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas 

emedificações não industriais-Preparaçãodesuperfície. 

 

 

4.6.3 Paredesinternas-áreassecas 

 

Todas as paredes internas, serão pintadas com tinta acrílica com padão de desenho 

seguindo o exemplo a seguir:  
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Pintura das paredes externas, como: corredores, pátio e paredes na área de fora das 

salas.  

Na faixa superior usar tinta acrílica na cor referência AMARELO CANÁRIO ou 

similar (marca – Leinertex); na faixa do meio cor referência AZUL PROFUNDO ou similar 

(marca – Leinertex); e na faixa inferior cor referência O GIRASSOL ou similar (marca – 

Grafftex). 

 

4.6.4 Parede do Muro Externo 

 

 

Modelo de Pintura da parede do muro geometrizada com tinta acrílica fosca nas cores 

amarelo canário e o girassol (referência grafftex). 

 

4.6.5 Paredes internas – Salas de aulas e salas de apoio. 

 

As paredes internas das salas de aula e das salas de apoio serão pintadas de tinta acrílica lavável na 

cor MARFIM ou similar (marca – Leinertex).  

 

4.6.6 Paredesinternas–áreasmolhadas 

 

Serão aplicadas cerâmicas 25x35cm nas paredes de todas as áreas molhadas, como 

banheiros e cantina, com altura de 2,10m, tornando os ambientes mais salubres.  

 

 

4.6.7 CaracterizaçãoeDimensõesdoMaterial: 

 

 

Revestimento cerâmico para paredes internas, com placas tipo esmaltadas, dimensões 

25x35cm. 
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Pintura: 

- As paredes (acima da faixa de cerâmica até o teto) receberãorevestimento de 

pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenadofino,cor:MARFIM 

OU SIMILAR. 

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epóxi a base de 

água),comacabamento acetinado,cormarfim,ousimilar. 

4.7.6.1 Seqüênciadeexecução: 

 

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para 

áreasinternas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura 

dasjuntas. A última demão de tinta deverá ser feita após a instalações das portas e 

divisóriasquandodafinalização dosambientes. 

 

4.6.8 PisoemCerâmica35x35cm 

 

4.7.7.1 CaracterizaçãoeDimensõesdoMaterial: 

 

- PavimentaçãoempisocerâmicoPEI-5; 

- Peçasdeaproximadamente:0,45m(comprimento)x0,45m(largura) 

- ModelosdeReferência:Marca:Formigres – piso neve brilhante;Cor:Cinza OU 

SIMILAR.(450mmx450mm) 

-  

4.7.7.2 Seqüênciadeexecução: 

 

O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm bge ou similar PEI-05, 

assentadacomargamassaindustrialadequadaparaoassentamentodecerâmicaeespaçadoresplástico

s em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado 

rejuntamentoepóxibegecomdimensãoindicada pelomodelo referência. 

 

4.7.7.3 Conexõeseinterfacescomosdemaiselementosconstrutivos: 

 

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para 

oassentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os 

fechamentosverticais revestidoscomcerâmica. 

4.7.7.4 AplicaçãonoProjeto: 
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- Banheiros–cinza; 
- Administração,SalasdeAulaepátiocoberto–cor cinza; 

 

4.7.7.5 NormasTécnicasrelacionadas: 

 

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico –

Procedimento; 

_ABNTNBR13816,Placascerâmicaspararevestimento–Terminologia; 
_ABNTNBR13817,Placascerâmicaspararevestimento–Classificação; 
_ABNTNBR13818,Placascerâmicaspararevestimento–Especificaçãoemétodosde 

ensaios; 

 

4.6.9 PisoemCimentodesempenado 

 

4.7.10.1 CaracterizaçãoeDimensõesdoMaterial: 

 

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e 

areia;com3cmde espessurae acabamentocamurçado; 

- Placasde:aproximadamente1,00m(comprimento)x1,00m(largura)x3cm 
(altura). 

 

4.7.10.2 Sequência de execução: 

 

- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e 

areia,traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 8 cm de espessura. Os 

pisoslevarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. 

Deveserprevistoumtraçoouaadiçãodeaditivosaocimentadoqueresultememumacabamento liso e 

pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% 

emdireçãoàscanaletasoupontosdeescoamentodeágua.Asuperfíciefinaldeveserdesempenada. 

 

 

4.7.10.3 AplicaçãonoProjetoeReferenciascomosDesenhos: 

 

- calçadas de acesso à escola, calçadas de contorno dos blocos, área de 

serviçoexternae bicicletário; 

4.7.10.4 NormasTécnicasrelacionadas: 

 

_ABNTNBR12255:1990–Execuçãoeutilizaçãodepasseiospúblicos. 
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4.6.10 Tetos 

 

4.7.12.1 CaracterísticaseDimensõesdoMaterial: 

 

- Forro de PVC 

 

4.6.11 Louças 

 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, dascubas 

e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca ecomas 

seguintessugestões,conformemodelosde referênciaabaixo. 

 

4.7.13.1 CaracterizaçãodoMaterial: 

 

Osmodelos dereferênciaestãoindicados noanexo6.4(louçasemetais). 

4.7.13.2 AplicaçãonoProjetoeReferênciascomosDesenhos: 

 

- 02 lavatórios comcoluna (Sanitário do Bloco Administrativo,e sanitário 

doBlocode aulas); 

- 11lavatóriossuspensos(SanitáriosPNEdoBlocoescolar e da creche); 
- 02cubasdeembutirovais(SanitáriosdoBlocodeServiços); 
- 01tanquea ser reaproveitado; 

- 02 bacias com caixa acoplada, incluir assento (Sanitários do

 BlocoAdministrativo e Escolar); 

- 03baciasparaPNE,incluirassento(SanitáriosdoBlocoEscolar e da Creche); 

- 02baciasinfantiscom caixa acoplada,incluirassento(Blocoda Creche). 

- 03 Mictórios  

 

4.6.12 Metais/ Plásticos 

 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas 

dedescarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola 

sejamdemarcasdifundidas, conformemodelosdereferênciaabaixo. 

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos 

oscomplementos(ex.:sifões,válvulaspararalodascubas,acabamentosdosregistros)deverão ser 
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incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das 

peçasaquiespecificadas. 

 

4.7.14.1 CaracterizaçãodoMaterial: 

 

Osmodelos dereferênciaestãoindicadosnatabela6.4(louças emetais). 

4.7.14.2 AplicaçãonoProjetoeReferênciascomosDesenhos: 

 

-13torneirasdemesa(bicabaixa)paracubasdelouçaovaiselavatórios(dos banheiros); 

- 01ducha externa (área de fora); 

- 07barrasdeapoio(sanitáriosPNE). 

 

4.6.13 BancadasePrateleirasemgranito 

4.7.15.1 Características e Dimensões do 

Material:Granitocinzaandorinha,acabamento

Polido 

- Dimensão 1,20x0,60m 
- Abancadadeveáser instaladaa90cmdopiso. 
- Espessuradogranito:20mm. 

4.7.15.2 Seqüênciadeexecução: 

 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das 

cubas(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, 

deveserfeito umrasgonoreboco,paraochumbamentodentro daparede. 

- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio 

dasbancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As 

prateleirasreceberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento 

emprojeto. 

 

4.6.14 ElementosMetálicos 

 

4.7.16.1 PortõesdeAcessoPrincipal 
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4.7.16.1.1 CaracterizaçãoeDimensõesdoMaterial 

 

Os portões serão reaproveitados, apenas haverá o lixamento e pintura das 

ferragens. 

 

4.7.16.1.2 Sequênciadeexecução: 

 

Os portões e grades presentes na escola serão lixados para o recebimento da pintura esmalte na cor 

AZUL PROFUNDO ou similar. 

5 Hidráulica 

5.1 INSTALAÇÕESDEÁGUAFRIA 

 

Serão realocados alguns pontos de água do banheiro masculino da escola, para o novo 

layout proposto com acrescimo de banheiro PNE. Tambpem foram acrescentados lavatórios 

externos na escola e na creche para a lavagem das mãos. 

 

5.1.1 NormasTécnicasrelacionadas 

 

 ABNTNBR5626,Instalaçãopredialdeáguafria; 
 ABNTNBR5648,TuboeconexõesdePVC-

Ucomjuntasoldávelparasistemasprediaisdeágua fria – Requisitos; 

 ABNTNBR5680, DimensõesdetubosdePVCrígido; 
 ABNTNBR5683,TubosdePVC–

Verificaçãodaresistênciaàpressãohidrostáticainterna; 

 ABNTNBR9821,ConexõesdePVCrígidodejuntasoldávelpararedesdedistribuiçã
ode água–Tipos–Padronização; 

 ABNTNBR14121,Ramalpredial–Registrostipomachoemligasdecobre–
Requisitos;ABNTNBR14878,Ligaçõesflexíveisparaaparelhoshidráulicossanitários–

Requisitos emétodosdeensaio; 

 ABNTNBR15097-1,Aparelhossanitáriosdematerialcerâmico–
Parte1:Requisitos emétodosdeensaios; 

 ABNTNBR15097-2,Aparelhossanitáriosdematerialcerâmico–

Parte2:Procedimentos para instalação; 

 ABNTNBR15206,Instalaçõeshidráulicasprediais–Chuveirosouduchas–

Requisitos emétodosdeensaio; 

 ABNTNBR15423,Válvulasdeescoamento–Requisitosemétodosdeensaio; 
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 ABNTNBR15704-1,Registro–Requisitosemétodosdeensaio–Parte1:Registros 
depressão; 

 ABNTNBR15705,Instalaçõeshidráulicasprediais–Registrodegaveta–

Requisitos emétodosdeensaio; 

 DMAE- CódigodeInstalaçõesHidráulicas; 

 EB-368/72-Torneiras; 

 NB-337/83-LocaiseInstalaçõesSanitáriasModulares. 

 

5.2 INSTALAÇÕESDEESGOTOSANITÁRIO 

 

A instalaçãopredialdeesgotosanitáriofoi baseadasegundooSistemaDual queconsiste na 

separação dos esgotos primários e secundários através de um 

desconector,conformeABNTNBR8160–Sistemasprediais deesgotosanitário–

Projetoeexecução. 

 

Serão realocados alguns pontos de esgoto das bacias sanitárias e lavatórios. E também 

para os mictórios. 

5.2.1 NormasTécnicasRelacionadas 

 

 ABNT NBR7229, Projeto,construçãoeoperaçãodesistemasdetanquessépticos; 

 ABNTNBR7362-2,Sistemasenterradosparaconduçãodeesgoto–Parte2:Requisitos 

paratubosdePVC comparedemaciça; 

 ABNTNBR7367,ProjetoeassentamentodetubulaçõesdePVCrígidoparasistemasde 

esgotosanitário; 

 ABNTNBR7968,Diâmetrosnominaisemtubulaçõesdesaneamentonasáreasderedededis

tribuição,adutoras,redescoletorasdeesgotoeinterceptores–Padronização; 

 ABNT NBR8160,Sistemasprediaisdeesgotosanitário–Projetoeexecução; 

 ABNTNBR9051,AneldeborrachaparatubulaçõesdePVCrígidocoletoresdeesgotosanitá

rio –Especificação; 

 ABNTNBR9648,Estudodeconcepçãodesistemasdeesgotosanitário–Procedimento; 

 ABNT NBR9649, Projetoderedescoletorasdeesgotosanitário–Procedimento; 

 ABNTNBR9814, Execuçãoderedecoletoradeesgotosanitário–Procedimento; 

 ABNTNBR10569,ConexõesdePVCrígidocomjuntaelástica,paracoletordeesgotosanitá
rio –Tiposedimensões– Padronização; 

 ABNTNBR12266, 
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Projetoeexecuçãodevalasparaassentamentodetubulaçãodeáguaesgotoou drenagemurbana –
Procedimento; 

 ABNTNBR13969, Tanquessépticos–
Unidadesdetratamentocomplementaredisposiçãofinaldosefluentes líquidos–

Projeto,construçãoeoperação; 

 ABNTNBR14486,Sistemasenterradosparaconduçãodeesgotosanitário–
Projetoderedescoletorascomtubosde PVC; 

 NormasRegulamentadorasdoCapítuloV,TítuloII,daCLT,relativasàSegurançaeMedicina

do Trabalho: 

 NR24-Condições SanitáriasedeConfortonosLocais deTrabalho; 

 ResoluçãoCONAMA377-

LicenciamentoAmbientalSimplificadodeSistemasdeEsgotamentoSanitário. 

 

6. Elétrica 

 

6.1 INSTALAÇÕESELÉTRICAS 

 

Serão mantidas a parte da intalação elétrica apenas realocando alguns pontos já 

existentes devido a ampliação do Depósito de material de limpeza e dos banheiros. 

 

6.1.1 NormasTécnicasRelacionadas 

 

 NR10–SegurançaemInstalaçõeseServiçosem Eletricidade; 

 ABNT NBR5382, Verificaçãodeiluminânciadeinteriores; 

 ABNT NBR5410,Instalaçõeselétricasdebaixatensão; 

 ABNT NBR5413,Iluminânciadeinteriores; 

 ABNT NBR5444,Símbolosgráficosparainstalaçõeselétricasprediais; 

 ABNT NBR5461,Iluminação; 

 ABNT NBR5471,Condutoreselétricos; 

 ABNTNBR6689,Requisitosgeraisparacondutosdeinstalaçõeselétricasprediais; 

 ABNT NBR10898, Sistemadeiluminaçãodeemergência; 

 ABNT NBRIEC60081,Lâmpadasfluorescentestubularesparailuminaçãogeral; 

 ABNTNBRIEC60669-2-

1,Interruptoresparainstalaçõeselétricasfixasresidenciaisesimilares –Parte2-1:Requisitos 
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particulares-Interruptores eletrônicos; 

 ABNTNBR IEC 60884-2-2,Pluguesetomadasparausodoméstico eanálogo–Parte2-

2:Requisitosparticularesparatomadasparaaparelhos; 

 ABNTNBRNM247-

1,Cabosisoladoscompolicroretodevinila(PVC)paratensõesnominais até450/750V–

Parte1:Requisitosgerais(IEC60227-1,MOD); 

 ABNTNBRNM60669-
1,Interruptoresparainstalaçõeselétricasfixasdomésticaseanálogas –Parte 

1:Requisitosgerais(IEC 60669-1:2000,MOD); 

 ABNTNBRNM60884-1,Pluguesetomadasparausodomésticoeanálogo–

Parte1:Requisitosgerais(IEC60884-1:2006 MOD). 

 

7. Anexos 

 

6.2 TABELADEDIMENSÕESEÁREAS 

 

Escola Maria Laurinda - Escola 

 

Quantidade 

 

Ambientes 
Áreas totalútil(m²) 

03 Salas 137,45 

01 Secretaria 13,17 

01 Cantina 10,30 

01 Dispensa  7,46 

01 Banheiro para os 

Funcionários 

3,42 

01 Depósito de Material de 

Limpeza 

7,46 

 

01 
 

Circulação 
 

32,36 

01 
Sala de informática 20,15  

01 
Biblioteca  11,50 
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01 
Banheiros PNE feminino 4,30 

01 
Banheiro PNE Maculino 3,25 

01 
Banheiro Masculino 6,41 

01 
Pátio Coberto 81,97 

01 
Banheiro Feminino 3,10 

Área útil 342,3 

Escola Maria Laurinda - Creche 

 

Quantidade 

 

Ambientes 
ÁreasUteis(m²) 

01 Secretaria 9,90 

01 Cantina 10,07 

01 Refeitório 17,25 

02 Salas 54,63 

02 Banheiros das salas 3,48 

01 Banheiro PNE 1,54 

 

01 
 

Circulação 
 

37,69 

6.3 TABELADEREFERENCIADECORESE ACABAMENTOS 

 

Elementos Ambientes Especificações Cores 

referência 

ParedesePilares  

 

 

 

 

 

 

 

Pintura acrílica 

acetinada 

 

Amarelo 

Canário, Azul 

Profundo e 

Marfim 
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adad 

Fachadas 

 

PortõesdeEntrad

a 

 

Entrada 

Pintura esmalte 

acetinada 

 

Azul 

Profundo 

Janelas TodososAmbientes 
Madeira e 

alumínio 

Azul 

Profundo 

 

 

 

 

 

Portas 

 

 

Salasde Aula 

Alisares Azul 

Profundo 

Folhade Porta Azul 

Profundo 

Moldura de madeira 

dovisor 
Azul 

Profundo 

 

DemaisAmbientes 

Folhade Porta Azul 

Profundo 

Alisares Azul 

Profundo 

 

Elementos Ambientes Especificações Cores 

 

 

 

Cobertura 

 

PátioCoberto 
 

EstruturadeMadeira 
 

VernizFos

co 

 

Beirais 
 

EstruturadeMadeira 
 

VernizFos

co 

Tetos Biblioteca e Secretaria 

(escola) 

Forro de PVC 
Cor natural 

do material 

(branco) 

 

 

Piso 

Salas  
Cerâmica 

antiderrapante3

5x35cm 

Cinza 

ÁreasMolhadas 
Cerâmica 

antiderrapante3

5x35cm 

Cinza 

Paredes 
Salas de aula e 

interiores de 
Pintura acrílica Marfim 
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salas 

 
Paredes de corredores 

e pátio 
Pintura acrílica 

Amarelo 

canário, 

Azul 

profundo 

e O 

girassol. 
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6.4 TABELADEESQUADRIAS 

 

PORTASDEMADEIR

A 

Códig

o 

Quantidad

e 

DimensõesInt

ernas(LxH) 

Tip

o 

Ambiente 

PM1 07 0,80x2,10 01 folha, de abrir, lisa, 

emmadeira. 

Salas de aula e 

banheiros 

PM 2 04 0,90x2,10 01 folha, de abrir, lisa, 

emmadeira. 

Banheiros PNE 

 

 

JANELASDEALUMÍN

IO 

 

Códig

o 

 

Quantidad

e 

DimensõesInt

ernas(LxH) 

 

Tipo 

 

Ambiente 

JA1 04 0,57x0,36 Basculante,dealumínio Banheiros  
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PLANTA DE DEMOLIR E CONSTRUIR 

 
 

  



56 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 

 

Controlador Interno 

 
 
 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-Ba CEP: 47.150-000. 

 

 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 
 
 

________________ 

Assinatura da presidenta  
 

PLANTA DE COBERTURA 
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PLANTA DE LOCAÇÃO DE PILARES 
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PLANTA DE FORRO 
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PLANTA DE REVESTIMENTOS 
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PLANTA DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS 
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CORTES 

 
 


