
 

                                                         

 

Tomada de Preços nº 01/2018  

       

Processo Administrativo nº 681/2017     

  

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE ACESSO FRONTAL DA UBS SEDE”  

 

O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES, através de sua representante legal,  Exmª 
Prefeita Municipal em exercício , Sra. Elenise Alves Cabral Pereira, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com a Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, e Lei 
Complementar 123/06,  torna público, para conhecimento dos interessados que se encontra 
aberta, licitação, sob a modalidade de "TOMADA DE PREÇOS", tipo menor preço global, para 
EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSO FRONTAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS SEDE DE 
MUITOS CAPÕES, onde a mesma receberá as propostas e documentações, mediante as 

condições a seguir estabelecidas: 
     Os envelopes contendo os documentos e as propostas serão 
recebidas até o dia  24 de janeiro de 2018, às 14 horas, na Sala das licitações, junto ao prédio 
da  Prefeitura Municipal, sito a rua Dorval Antunes Pereira, 950, em Muitos Capões - RS. 
1 - OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES: 

 O Município de Muitos Capões  contrata  empresa sob regime 
de empreitada global, compreendendo material e mão-de-obra para EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DE ACESSO FRONTAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS SEDE DE MUITOS CAPÕES,  nas 
condições expressas neste edital e termo de referência anexo.  
2 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

     Os serviços a serem executados, tudo conforme projetos, 
cronograma, memorial descritivo (anexo I) Termo de referência (anexo IX), que ficam fazendo 
parte integrante do presente edital, que deverão ser observados com rigor. 

 
3 - CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

     A empresa vencedora do certame fornecerá todo o material, pessoal 
e equipamentos necessários para a execução dos serviços e se responsabilizará por qualquer 
dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra por falta de segurança, falta de 
equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de segurança dos empregados.  
4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

     Serão admitidos à licitação as Empresas que apresentarem 
os documentos comprobatórios de habilitação jurídica, regularidade fiscal   de acordo com as 
normas da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, a saber: 
  
4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 



 

4.2 - Prova de regularidade com a Fazenda  Estadual e Municipal,  sendo a última do domicílio 
ou sede da empresa participante do certame; 
4.3 – Certidão Negativa do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
observação 1: A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida  quando da assinatura do contrato. 
Observação 2:  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal (envelope nº 01 de habilitação), mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
Observação 3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito, de certidão negativa. 
Observação 4 – A não–regularização da documentação, no prazo previsto mencionado na 
observação 3,implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e deste edital, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura 

do contrato, ou revogar a licitação. 
4.4- Declaração  ou outro documento  mencionando que  em cumprimento  ao inciso XXXIII, do 
artigo 7º da CF/88 combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei de Licitações,  não possui no 
quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos 14 anos. 
4.5- Declaração ou outro documento mencionando  que não foi  declarada inidônea para licitar 
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas (federal, estadual e municipal). 
4.6 - Certidão de Registro no CREA, da Empresa participante e do responsável ligado ao 
objeto da licitação (poderá na certidão constar ambos os dados, empresa e responsável);    

4.7- Em se tratando de cooperativa, para a habilitação jurídica, a mesma deverá apresentar 
também os seguintes documentos: 
4.8- Estatuto Social e Ata de Assembléia Geral de Constituição da Cooperativa, registrada na 
Junta Comercial do Estado sede da empresa; 
4.9-Ata da última assembléia geral , para comprovação da representatividade dos dirigentes   
da cooperativa;  
4.10- A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 à 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar no envelope de 
habilitação, declaração firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte,  e que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos 

no parágrafo 4º do artigo 3º da referida lei. As declarações falsas estarão sujeitas as 
penalidades na forma da Lei de Licitações, não excluindo as sanções da legislação penal.  
Observação 1: As empresas que não enviarem referido documento, caso sejam microempresa 
ou empresa de pequeno porte, não terão o benefício contido na referida lei mencionada acima. 
4.11-As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite 
de 3.600.000,00 ( três milhões e seiscentos  mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos 



 

arts. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06 e no art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007, desde que também apresentem, no envelope correspondente  a habilitação( envelope nº 
01) , DECLARAÇÃO, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referida 
acima, além de todos os documentos previstos neste edital. 
4.12- Todos os documentos apresentados deverão serem correspondentes  à matriz ou à 
filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório.   
 

NOTA IMPORTANTE:  

        A.   Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e 

Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a 

expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação 

do documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em 

até 05 (cinco) dias úteis após encerramento da greve. 

 

 A.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a 

licitante está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato 

superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº. 8.666/93. 

 

 A.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou contrato), vindo 

o contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está 

irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de 

cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I, da Lei nº. 8.666/93. 

 

 A.3. Havendo, por parte dos Órgãos Diretivos das entidades governamentais grevistas, 

normatização sobre o procedimento a ser adotado em relação aos documentos por elas 

expedidos, somente será aceita documentação que estiver atendendo aos dispositivos da 

respectiva normatização. 
 

5 - PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
5.1- O prazo para execução a entrega da execução/ampliação, está previsto para (30) dias  
corridos do termo de início da obra, considerando marco inicial o segundo dia útil após a 
assinatura do termo. 
5.2 – O pagamento será  efetuado em  duas parcelas, conforme cronograma físico financeiro, 
que deverá ser apresentado pelas empresas participantes, e deverá obrigatoriamente  
obedecer as seguintes características dentro dos intervalos permissíveis, a saber: 
 

ETAPA/PARCELA           % 
1ª etapa/parcela (aos quinze  dias)                      40,0 a 50,0 

2ª etapa/parcela ( aos trinta  dias)                 50,0 a 60,0 
 

5.3-Como condição para pagamento da 1ª parcela, além da nota fiscal,  será exigida a 
comprovação da matrícula da obra no CEI (cadastro Específico do INSS) referente ao objeto 
contratado, folha de pagamento e rol  contendo a nominata da totalidade dos funcionários da 



 

licitante vencedora alocados para a execução da obra contratada , comprovantes de 
recolhimento do FGTS , INSS,  bem como diário de Obras.  
5.4- A cada pagamento posterior à primeira parcela, a licitante vencedora deverá apresentar ao 
setor financeiro, juntamente com a Nota Fiscal, a Guia da Previdência  Social (GPS), relativa à 
quitação dos encargos previdenciários ,  bem como apresentação dos comprovantes de 
recolhimento do FGTS relativos aos funcionários da empresa, folhas de pagamentos e diário de 
obras.   

5.5-No pagamento da última parcela,  será exigido a apresentação do comprovante de baixa 
da matrícula no CEI, devidamente expedida pelo INSS, juntamente com a Guia da Previdência  
Social (GPS) e Certidão Negativa de Débito referente ao objeto da contratação, folhas de 
pagamento e comprovantes de regularidade perante o FGTS. 

 OBSERVAÇÃO: A licitante que não se fará presente no dia da abertura do envelope 
contendo a documentação, poderá enviar junto com a documentação, DECLARAÇÃO, desistindo 
do prazo legal a que tem direito para interposição de eventual recurso ou impugnação na 
fase de habilitação, desde que seja habilitada a participar do certame. 

6 - APRESENTAÇÃO  DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS:    

6.1 - Em envelope lacrado (no 1), os proponentes apresentarão a documentação, solicitada  nos 

itens 4.1 ao 4.6, contendo,  na parte externa do envelope a menção: 
 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE - Nome da Empresa 
ENDEREÇO 
E-MAIL 
FONE  

  

6.2 - Em envelope distinto, lacrado, (no 2), o(s) licitante(s) apresentará(ao) (a) proposta(s) de 
preços, que deverá(ao) ser(em)  assinada(s) pelo(s) responsável(is) legal(is), bem como o 
cronograma físico que deverá ser apresentado pela empresa. Se forem procuradores, anexar a 
procuração respectiva. Se  não for o original, deverá ser  cópia autenticada por tabelião, 
devendo constar na parte externa do envelope a menção: 

 
MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 
CONVITE Nº 01/2018 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE - Nome da Empresa 
ENDEREÇO 

E-MAIL 
FONE  

 
6.3 - As propostas deverão atender os termos deste Edital quanto ao prazo de entrega e as 
condições de pagamento. 
6.4 - O preço proposto será fixo, não admitindo-se reajustes sob qualquer título. 



 

6.5- A licitante vencedora  deverá prestar garantia  dos serviços realizados na obra de acordo 
com a legislação vigente. 
6.6- Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, fiscais, 
comerciais, trabalhistas, tributárias, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais, 
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o  objeto 
licitado. 
6.7-Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto licitado, 

sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido à erro ou má 
interpretação de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da empresa 
participante do processo licitatório, devendo observar com rigor, quando da elaboração da 
proposta, para que não faça cotação errada.  
6.8- A apresentação da proposta pela empresa participante, implica aceitação deste edital, bem 
como das normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada 
vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. Caso   não cumpra 
as disposições contidas neste edital, será imputada a empresa vencedora a  pena prevista no 
art. 87,III da Lei de Licitações, pelo prazo de 24(vinte e quatro) meses.  
6.9 - Juntamente com a proposta, a empresa participante deverá apresentar orçamento 
(proposta) detalhado, constando os serviços, a quantidade de cada serviço, os custos 

unitários de material e mão-de-obra, e custo total, mais o cronograma físico financeiro, 
mencionado no ítem 5.2. O orçamento deverá estar devidamente assinado pelo 
representante  legal da empresa. 
6.10 - A Comissão de Licitação não aceitará propostas com preços inexeqüíveis.  
6.11 -  O valor estimado que o município para  a execução/ampliação da obra completa, será de  
R$ 21.622,36 (Vinte e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos).  
6.12 -  Quaisquer inserções na proposta que visem a modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 
conflitante com o instrumento convocatório. Portanto, as propostas que não atenderem os 
termos deste EDITAL serão desclassificadas. 

6.13-A(s) empresa(s) participantes do processo licitatório, ao efetuarem a(s) sua(s) 
proposta(s),  deverão obedecer rigorosamente ao descritivo dos itens, sem qualquer 
alteração quanto a ordem, quantidades e características dos mesmos, sob pena de 
desclassificação da proposta. 
6.14- Ficará a cargo da empresa  vencedora  do certame,  toda a sinalização no local da obra, 
sendo  que eventual ocorrência de acidente por falta de  sinalização é de responsabilidade da 
mesma .  
7 - DO JULGAMENTO:   Esta licitação é do tipo menor preço e o  julgamento será realizado 
pela Comissão de Licitações, levando em consideração o menor preço global para a execução 
da obra.  

Observação 1: Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de 
trabalho, serão acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, 
correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo município. 
Observação 2: Por se tratar de julgamento global, ou seja, uma única licitante vencedora para a 
execução da obra, a licitante deverá cotar a totalidade dos itens, sob pena de desclassificação 
da proposta.   



 

8 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:  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 e suas alterações. 
9- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO RESULTADO: A homologação e adjudicação do 
objeto desta licitação será efetuada pelo Sra Prefeita Municipal à  proponente  que apresentar  a  
proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço global. 
10- DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

10.1- Esgotados todos os prazo recursais, a administração municipal, no prazo de até 2 (dois) 
dias, convocará o vencedor(a) para assinar o contrato, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93 e alterações, 
sendo que no prazo máximo de 2 dias  úteis após a assinatura, a empresa  vencedora deverá 
dar início a obra. 
10.2- O prazo de que trata o item anterior não poderá ser prorrogado. 
10.3- Na assinatura do contrato, a empresa deverá  apresentar ART de execução registrada no 
CREA comprovando a responsabilidade técnica de um profissional habilitado  em relação a 
presente obra. 
11- DAS SANÇÕES PARA O INADIMPLEMENTO: 
11.1-A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 

8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras: 
11.1.1- Se, dentro do  prazo, o convocado  não assinar o contrato, a administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogará a licitação, 
sem prejuízo  da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 8% ( oito por cento) do 
valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração por prazo de 02(dois) anos. 
11.1.2- Será facultado a empresa vencedora,  prazo de 5(cinco) dias  corridos para 
apresentação de defesa, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 11. 
12-  DAS PENALIDADES: 

12.1- Multa de 1,0% ( um por cento) sobre o valor total contratado, por dia de atraso, 
limitado a 20 (vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
12.2- multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com  a 
administração pelo prazo até 24 meses. 
12.3- Multa de 10% ( dez por cento) no caso de inexecução total de contrato, cumulada com 
a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a administração 
pelo prazo de 02 ( dois anos).  
13- DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1- A  Administração  Pública Municipal, reserva-se o direito de rejeitar todas as propostas, 

bem como,  o  de  revogar a presente licitação por razões de  interesse do serviço público, sem 
que assista aos  interessado direito a qualquer indenização; 
13.2- Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 
ou de quaisquer outros documentos. 



 

13.3- Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes devidamente 
credenciados, com poderes específicos para tal e os membros da Comissão de Licitações. 
13.4- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 
admitidos à licitação as participantes retardatárias. 
13.5-O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas  condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessárias nas compras até 25%(vinte e cinco por cento)  do 

valor inicial atualizado do contrato.  
13.6- O Município de Muitos Capões poderá se utilizar dos benefícios do art. 57 da lei nº 
8.666/93, caso tenha interesse. 
13.7- Em caso de reclamação, a contratada deverá prestar os esclarecimentos que forem 
solicitados pelo município, sempre via protocolo. 
13.8- A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham 
dolosa e culposamente prejudicar o Município ou a terceiros, quando da execução dos serviços. 
13.9- A contratada que não satisfazer os compromissos assumidos, será notificada via 
protocolo e reincidido na falta poderá ter seu contrato rescindido. 
13.10- O  acompanhamento e fiscalização da obra, objeto desta licitação, será feita pela 
responsável técnica do município, que também fará o recebimento da mesma nos termos do 

artigo 73, I, “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93. 
13.11-Não será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no 
edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo o disposto no artigo 48, parágrafo, 
3º, da Lei 8.666/93. 
13.12- O pagamento da 1ª parcela será efetuado à empresa vencedora, sempre até 2 dias 
após o setor técnico  entregar as medições ao setor financeiro. 
13.13 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.  
13.14 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal (envelope nº 01 de habilitação), mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
13.15 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito, de certidão negativa. 
13.16 – A não–regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.4, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e deste edital, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
13.17- Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas 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. 



 

13.18- Para efeito do disposto no item 10.6 do edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
I – A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, logo 
após a classificação (depois de ultrapassada a fase recursal das propostas, atendido cada caso, 
seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do 
recurso interposto), em sessão que realizar-se-á, em data e horário estipulado na ata de 
julgamento, através de representante devidamente habilitado com poderes para tal,  poderá 

apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do item 10.6 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito, devendo estas estarem presentes na mesma data e horário da sessão 
designada no inciso I do caput deste item, sendo entendido o seu não comparecimento como 
renúncia ao privilégio concedido. 
III – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo do item 10.6 deste edital, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

13.19- Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 10.6, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. O disposto neste 
item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa de pequeno porte. 
13.20 - Será firmado contrato com o proponente vencedor da licitação, nos termos da Lei, nº 
8.666/93, texto vigente.  
13.21- Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 
ou de quaisquer outros documentos, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006, 
que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte. 
13.22- Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 

reclamações, recursos, nova oferta de preços e assinar atas, as licitantes ou seus 
representantes devidamente credenciados, com poderes específicos para tal. 
13.23- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 
admitidos à licitação as participantes retardatárias. 
13.24- Em caso de reclamação, a licitante deverá prestar os esclarecimentos que forem 
solicitados pelo Município, sempre via protocolo; 
13.25- A licitante assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa 
ou culposamente prejudicar o Município; 
13.26- A licitante que não satisfazer os compromissos assumidos, será notificada via protocolo 
e reincidindo na falta poderá sofrer as penalidades conforme item 10 do edital; 

13.27- A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham 
dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando da execução dos serviços; 
13.28- Faz parte deste edital os anexos de I ao IX 
14- além da multa , o município poderá aplicar  as seguintes  penalidades:  
14.1 - ADVERTÊNCIA 
A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 



 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 
acarrete prejuízos para a entidade, independentemente da aplicação de multa moratória. 
b) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços da entidade. 
14.2-SUSPENSÃO 
a)-SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE 
MUITOS CAPÕES-RS 

a.1) - A suspensão do direito de licitar e de contratar com o MUNICÍPIO poderá ser aplicada aos 
inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato, por fatos graves, cabendo 
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação. 
a.2)- - A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a entidade 
poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 
- Por 6 (seis) meses nas seguintes hipóteses: 
I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à 
entidade. 
II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de 
advertência. 
 - Por 1 (um) ano: 

I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante que inviabilize a licitação, 
resultando na necessidade de promover novo procedimento licitatório. 
II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do prazo 
estabelecido. 
 - Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 
I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente. 
II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a rescisão do contrato. 
III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para 

participar da licitação. 
V - Praticar qualquer ato ilícito, visando frustrar objetivos da licitação. 
VII - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a 
entidade. 
14.3 - MULTA 
A entidade poderá aplicar à licitante ou contratada multa moratória e multa por inexecução 
contratual. 
a)- MULTA MORATÓRIA 
I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou 
de prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos. 

II - A multa moratória será de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) por dia corrido de atraso, 
sobre o valor da NOTA DE EMPENHO. 
14.4 - MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 
A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 5% (cinco por cento) 
pela rescisão do contrato por culpa da contratada, sendo calculada sobre o seu valor atualizado. 



 

14.5- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
I - A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será 
proposta se anteriormente, for constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada, em prejuízo da 
entidade; evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem 
prejuízos à entidade ou aplicação sucessivas de outras penalidades. 
 II- A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de transacionar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição até que 
seja promovida a reabilitação. 
 III- A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública 
poderá ser proposta pelo MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS, na ocorrência de uma das 
situações previstas nos itens acima, concomitantemente, com a aplicação da penalidade de 
suspensão de 2 (dois) anos. 
14.6- As penalidades previstas neste Edital poderão ser aplicadas, isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízos de outras sanções cabíveis. 
15- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A  despesa  decorrente  com  a presente licitação  correrá 
por conta da seguinte  dotação orçamentária: 

Projeto Atividade:  1.191 Investimentos da Secretaria da Saúde 

Natureza da Despesa:  (PF e PJ) 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fonte de Recursos: 040 
Despesa Principal: 385 

16- DAS INFORMAÇÕES:  Demais informações complementares, se com relação a 
documentação,  poderão ser obtidas junto ao setor de licitações,  sito à rua Dorval Antunes 
Pereira,950, anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Muitos Capões, no horário de 
expediente.   

 
                                                                        Muitos Capões, 04 de janeiro de 2018. 

    

 
                                                                   _____________________ 

                             Elenise Alves Cabral Pereira 
                       Prefeita  em exercício 
 

 

 

ANEXO I      

            MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO 
 

 
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. Proprietário: Prefeitura Municipal de Muitos Capões 



 

1.2. Endereço da Obra: Rua Dorval Antunes Pereira - Centro – Muitos Capões/RS 

1.3. Lote: 01 

1.4. Quadra: 43 

1.5. Área Total a Construir: 17,12 m² 

 
Este memorial descritivo tem por finalidade complementar as informações contidas 

no projeto e detalhamento, para a execução de Acesso na parte frontal do Posto de 
Saúde. 

Para a interpretação deste documento é imprescindível o acompanhamento do 
Projeto e Detalhamentos. ITENS AUSENTES NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER 
EXECUTADOS E O PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO SEM CONSULTA PRÉVIA AO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

O orçamento dos materiais e mão de obra foi realizado com base na Tabela SINAPI 

de Porto Alegre/RS do mês de Setembro de 2017. 
 

2. INSTALAÇÃO DA OBRA 

 
2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Serão construídas todas as instalações provisórias que se fizerem necessárias ao 

bom andamento da obra que deverão atender a demanda da mesma. 
A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de 

profissionais sem impedimentos legais e ou de saúde. A obra e suas instalações 
deverão ser entregues completas e limpas. A empreiteira se responsabilizará por 
qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra por falta de segurança, 

falta de equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de segurança dos 
empregados. 

 
2.2. LOCAÇÃO DA OBRA 

 
A edificação em questão será locada em conformidade com os Projetos aprovados, 

seguindo as especificações de cotas e níveis. 
A locação da obra deverá seguir rigorosamente de acordo com a planta de locação, 

cujas cotas devem ser respeitadas de maneira a permitir que toda a estrutura depois de 
construídas reproduzam planimetricamente o paralelismo e o verticalismo como foi 
apresentado em planta. 

A locação deverá ser feita por piquetes com altura superior ao baldrame de 

construção, a fim de que os pontos de alinhamento possam ser facilmente 
transportados de cima para baixo por meio de fios de prumo. Cada eixo de construção 
terá sua posição marcada através de guias que deverão estar distanciadas 1,0 m da 
face e topo das paredes para permitir o livre trânsito necessário aos operários. 

 
3. INFRAESTRUTURA E FUNADAÇÕES 



 

 

As fundações utilizadas no projeto serão do tipo profunda sendo que estas deverão 
ser executadas em concreto com fck 25 Mpa em conformidade com as especificações 
do projeto. 

Os blocos e as estacas terão dimensões conforme projeto estrutural. As vigas de 
fundações que interligam os blocos deverão ser executadas em concreto armado 
conforme projeto estrutural. 

 

4.  SUPRAESTRUTURA 

4.1. Lajes: 

 
As lajes serão executadas com vigotas protendida e o concreto utilizado deverá ter 

Fck mínimo de 25 Mpa, as vigotas e tavelas deverão ser distribuídas conforme projeto 
estrutural especifico. 

Já os beirais deverão ser executados em concreto armado conforme projeto e sua 
espessura final deverá ser de 8,00 cm. 

O nivelamento e a vedação das formas devem ser criteriosamente executados, 
para que se obtenha um perfeito acabamento do concreto, estas devem ser limpas e 
receber a aplicação de desmoldante antes da concretagem. 

As passagens no concreto deverão ser executadas por componentes posicionados 
sobre os moldes das formas antes da concretagem. Já as caixas elétricas serão 
posicionadas na laje logo após a marcação. 

Para a desforma das lajes deve-se esperar o tempo de cura de no mínimo 7 dias 
sendo que esta deve ser realizada do centro para as laterais. 

 
4.2. Pilares: 

 
O concreto utilizado nos pilares terá fck 25 Mpa e a distribuição da armadura nestes 

seguira conforme detalhamento do projeto estrutural. 
Os pilares serão formados por painéis verticais travados por gravatas. Quando os 

pilares forem concretados antes das vigas, para garantir o prumo, estes deverão ser 
contraventados em duas direções perpendiculares entre si, os quais deverão estar bem 
apoiados no terreno em estacas firmemente batidas ou engastalho nas bases, lajes 
etc. Devem ser bem fixados com pregos (18x27 ou 19x36) nas ligações com a fôrma e 
com os apoios (estacas ou engastalho). 

Para resistir ao empuxo lateral do concreto fresco devem-se colocar gravatas com 
dimensões proporcionais às alturas dos pilares sendo estas constituídas por um caibro 

com dois sarrafos de 2,5 X 7,0 cm. Além das gravatas quando necessário deverá ser 
feito o reforço das formas com arame recozido nº 12  

Os painéis das formas dos pilares devem ser limpos e receber a aplicação de 
desmoldante antes da concretagem. Para a desforma dos pilares deverá ser esperado 
o tempo mínimo de 3 dias. 



 

 
4.3. Vigas: 

 
As fôrmas das vigas deverão ser constituídas por painéis de fundo e painéis das 

faces firmemente travadas por gravatas, mãos-francesas e sarrafos de pressão. Deve 
ser verificado se as formas têm as amarrações, escoramentos e contraventamentos 
suficientes para não sofrerem deslocamentos ou deformações durante o lançamento 

do concreto. 
É necessário prever um bom escoramento lateral com as mãos francesas entre a 

parte superior da gravata e a travessa de apoio ou contra o piso ou terreno, evitando as 
"barrigas" ou superfícies tortas. 

As juntas das fôrmas devem ser fechadas para evitar o vazamento da nata de 
cimento que pode causar rebarbas ou vazios na superfície do concreto. Pode ser 
utilizada mata-juntas, fita adesiva e até mastiques elásticos. 

O prazo mínimo para desforma deve ser de 21 dias sendo realizado do centro para 
as bordas. 

 
5. ESCORAMENTO DE FÔRMAS 

 

Os painéis de fundo de vigas e de lajes devem ser perfeitamente escorados a fim de 
que seus pés-direitos sejam garantidos e não venham a sofrer desníveis e provocar 
deformações nos elementos de concreto. Os escoramentos utilizados deverão ser de 
madeira. 

As escoras utilizadas serão peças de madeira beneficiadas colocadas na vertical 
para sustentar os painéis de lajes e de vigas. As escoras utilizadas serão de eucalipto 
(peças de seção circular com diâmetro mínimo de 8 cm e comprimentos variando de 

2,40 a 3,20 m). No caso de utilizar pontaletes de seção quadrada as dimensões 

mínimas são: de 2”x2” para madeiras duras e 3”x3” para madeiras menos duras. 
Os pontaletes ou varas devem ser inteiros, sendo possível fazer emendas segundo 

os critérios estabelecidos na norma: 
a. Cada pontalete poderá ter somente uma emenda; 

b. A emenda somente poderá ser feita no terço superior ou inferior do pontalete; 

c. Número de pontaletes com emenda deverá ser inferior a 1/3 do total de pontaletes 
distribuídos. 

As escoras deverão ficar apoiadas sobre calços de madeira assentados sobre terra 
apiloada ou sobre contra-piso de concreto, ficando uma pequena folga entre a escora e 
o calço para a introdução de cunhas de madeira. 

 
6. PAREDES EM GERAL 

 

As alvenarias em geral serão de tijolos cerâmicos. A execução deverá seguir 
corretamente o projeto arquitetônico. Na edificação a alvenaria deverá ser executada 



 

com tijolos 6 furos de dimensões (19,0 X 13,5 X 9,0). Após a cura da lage, serão 
erguidas as paredes conforme o projeto de arquitetura. O serviço é iniciado pelos 
cantos após o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), 
obedecendo ao prumo de pedreiro para o alinhamento vertical e o escantilhão no 
sentido horizontal. 

 
7. COBERTURA 

 
7.1. Estrutura e Entelhamento: 

 
A execução do telhado deverá seguir rigorosamente o projeto arquitetônico. A 

inclinação do telhado deve obedecer a do telhado existente, assim como as vedações e 
cumeeiras deverão seguir as recomendações do fabricante de telhas. Serão utilizadas 
telhas de fibrocimento 6 mm. 

A união do telhado existente com o telhado a ser implantado deverá ser perfeita 
não restando nestas partes que fiquem sobressalentes ou fora de alinhamento.  

 
8. REVESTIMENTOS INTERNOS / EXTERNOS 

 
8.1. Chapisco 

O chapisco será executado em todas as faces das paredes com argamassa no traço 
1:3 de cimento e areia grossa, executado diretamente nas alvenarias umedecidas, 
cobrindo toda a superfície do tijolo ou laje com uma espessura de aproximadamente 7 
mm. 

 

8.2. Emboço 

Depois de decorrido o tempo de carência mínimo de 3 dias e após os elementos 

embutidos nas paredes terem sido executados (tubulações elétricas) deve-se dar inicio 
ao emboço das paredes. 

O emboço deve ser executado em todas as paredes internas e externas com 
argamassa no traço 1:2:8 com cimento, cal e areia com uma espessura media de 10 
mm. 
 

8.3. Reboco 

A aplicação do reboco deve ocorrer 7 dias após a aplicação do emboço sem que 
este tenha sido desempenado. Este deverá ser executado no traço 1:2:8 de cimento, 

cal e areia fina com espessura de 2 mm. 
Para a aplicação deste com o auxilio de uma desempenadeira de mão comprime- 

se a massa contra a parede arrastando-a de baixo para cima dando o acabamento com 
movimentos circulares. 
 

9. PISO 



 

 

Após a demolição do piso existente deverá ser assentado outro piso no local neste 
piso ainda deve-se colocar sinalização para pessoas portadoras de necessidades 
especiais através de ladrilho tátil, alerta ou direcional. 

O revestimento será de cerâmica esmaltada de cor bege com resistência a abrasão 
PEI-5 indicado para tráfego intenso, com coeficiente de atrito maior que 0,70 
(antiderrapante), ainda esta deve ter alta resistência a ataques químicos  (ácidos e 

álcalis). 
Antes de iniciar o serviço deve-se: 
 

 Verificar a limpeza, nível e prumo dos pisos; 
Durante a execução do revestimento: 

 Verificar o alinhamento das peças cerâmicas e espessura das juntas. 

 Verificar se a peça cerâmica está totalmente aderida na argamassa, verificando se não 
tem o som de “oco”; 

 Verificar a planicidade do revestimento, passando a mão ou desempenadeira nas 

cerâmicas assentadas, não devendo estar sobressalentes umas às outras; 

O rejunte deverá ter de 2 a 3 mm de espessura na cor branca e sua aplicação 
deverá ocorrer depois de decorridos no mínimo 5 (cinco) dias do assentamento deste. 

No final do serviço o ambiente deve estar limpo e as cerâmicas sem mancha de 
argamassa de assentamento e rejuntamento. 

 
10. PINTURAS 

 

A superfície antes da pintura deverá estar limpa e seca, curada, lisa e nivelada, 
isenta de partículas soltas, óleos, ceras, graxas, mofo, sais solúveis ou qualquer outra 

sujidade, com textura e grau de absorção uniforme. 
Após a aplicação do selador deve-se aplicar, o mais breve possível, o acabamento 

sobre este, pois o mesmo é destinado a preparação do substrato, não possuindo boa 
resistência as intempéries. Recomenda-se que o intervalo entre a aplicação do selador 
e da tinta não exceda 7 dias, mas se neste período ocorrerem chuvas intensas, o 
selador poderá ser removido, sendo necessário 8eaplica-lo. 

Os produtos mencionados acima destinam-se a pintura da parte interna e 
externa da edificação, devendo para isso ser respeitado todos os procedimentos 
anteriormente descritos. 

 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
Quando houver discordância entre o projeto e o memorial, deverão ser solicitados 

esclarecimentos ao engenheiro responsável pelo projeto antes de prosseguir os 
serviços. 



 

Os circuitos de tomadas serão independentes dos circuitos de iluminação. As 
tomadas serão do tipo 2P+T com fiação de seção 2,5 mm². 

Nenhum componente das instalações elétricas, inclusive luminárias, soquetes, 
tomadas e interruptores poderão ser fixados em madeira ou outro material 
combustível. Se necessário, o mesmo deverá ser forrado com chapa metálica, 
devidamente aterrada, e posteriormente aplicados os componentes. O fio neutro não 
poderá ser ligado ao fio terra. 

Todos os condutores deverão ser instalados em elétrodutos. Em nenhuma 
hipótese será admitida a instalação de condutores aparentes. 

O isolamento de emendas de condutores deverá ser feito com fita isolante tipo 
auto fusão. 

Os condutores deverão seguir a seguinte identificação de cores:  
Fase A – marrom 

       Fase B - preta         
       Fase C - vermelha      
       Neutro – azul-claro  
       Terra – verde 
       Retorno – amarelo ou cinza. 

Todos os condutores de proteção (terra) são isolados, no interior de elétrodutos, 
calhas ou outro conduto elétrico, os cabos e fios de proteção deverão ser isolados. Os 
condutores não deverão sofrer esforços mecânicos incompatíveis. 
 

12. ENTREGA DA OBRA 

 
A obra deverá ser completamente limpa após o termino de sua execução. A 

instalação elétrica deverá ser ligada definitivamente, sendo entregues devidamente 
testadas e em perfeito estado de funcionamento. As cerâmicas deverão estar 
totalmente rejuntadas e lavadas, com vidros e peitoris existentes na edificação isentos 

de respingos. 
Concluída todas as instalações será executada a desativação do canteiro de obras. 

Todo o resíduo proveniente da construção deverá ser dado descarte de modo 
ambientalmente correto. É de responsabilidade do contratado toda a destinação de 
resíduos produzidos durante a obra, assim como os seus custos. 

A medição final será paga somente após o recebimento da obra pela fiscalização da 
prefeitura. 

 
 

 

 
ANEXO II 

PROPOSTA- TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
Empresa:________________________________________________ 

Endereço:________________________________________________ 



 

CNPJ/CPF:_______________________________________________ 

 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS  Valor  

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

2.0  
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES  

3.0  FUNDAÇÕES 
 

3.1  
CONCRETO ARMADO PARA 

FUNDAÇÕES - BLOCOS  

3.2  
CONCRETO ARMADO PARA 

FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME  

4.0  SUPRAESTRUTURA 
 

4.1  CONCRETO ARMADO - PILARES 
 

4.2  CONCRETO ARMADO - VIGAS 
 

5.0  LAJE E BEIRAL 
 

 

6.0  ALVENARIA DE VEDAÇÃO  

7.0  REVESTIMENTO   

8.0  PINTURA   

9.0  COBERTURA   

10.0  PISOS  

11.0  INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

12.0  LIMPEZA FINAL DA OBRA  

 

VALOR GLOBAL...............................................................................R$______________ 

 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS 

Carimbo e assinatura na proposta. 
 
 
 

ANEXO III 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
_________________________________________________(Nome da empresa), inscrita no CNPJ 
sob o nº________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 
sr(a)______________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade 
nº__________________e do CPF nº ______________, DECLARA para fins do disposto no inciso V, 
do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, combinado com o art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 20 de 15.12.98, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos. 
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
                                                   (local e data) 



 

_____________________________________ 
(Nome da Empresa) 
(Nome do Responsável Legal) 

ANEXOIV 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 

Menor Preço GLOBAL 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(Razão Social da licitante) .................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, 
declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
_________________________, em _____ de ____________________ de 2018. 
_____________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
Eu, 
___________________________________________________________________, 
(nome completo do Representante Legal da empresa licitante) 
E_________________________________________CRC n° ___ _______________, (nome completo 
do Contador da empresa licitante e nº registro entidade de classe) Para fins de participação do 
Tomada de Preços n.º 01/2018, da Prefeitura Municipal de Muitos Capões/RS,  declaramos, sob as 

penas da Lei, que a empresa 
___________________________________________________________________ 
(nome da pessoa jurídica) 
Cumpre os requisitos estabelecidos no  artigo 3º (terceiro) da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 
49 da referida Lei. 
Declaramos, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do 
artigo 3º da Lei Complementar n° 123/2006. 

_____________,___, ___ de ______________________ de 2018. 
_____________________________________________________ 

(empresa proponente) 
_____________________________________________________ 
C.N.P.J. 
_________________________________ _______________________________ 
(assinatura e carimbo do representante legal) (assinatura e carimbo do Contador) 



 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue para fins de credenciamento e somente para empresas 

nesta condição, dispensada para as demais. 
 

ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA 
APRESENTAÇÃO FACULTATIVO 

 

OBSERVAÇÃO: A licitante que não se fará presente no dia da abertura do envelope contendo a 

documentação, poderá enviar junto com a documentação, DECLARAÇÃO, desistindo do prazo legal 

a que tinha direito para interposição de eventual recurso ou impugnação na fase de habilitação , 

desde que seja habilitada a participar do certame. 
 
 
ANEXO VII 
MINUTA 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Que fazem 

 
 
O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na rua Dorval 
Antunes Pereira, 950, Estado do Rio Grande do Sul, CGC/MF nº 01.621.714/0001-80, representado 
pela Exma. Prefeita Municipal, Rita de Cássia Campos Pereira, doravante denominado MUNICÍPIO, e 
..............................................., pessoa jurídica de direito privado, com sede na .............................................., 
cidade......estado......., neste ato representado pelo ......................................, neste ato denominada 

CONTRATADA, nos termos do Processo Licitatório Tomada de Preços nº 01/2018, Processo 

Administrativo 681/2017 e de conformidade com as disposições da Lei Federal nº8.666/93, e suas 
alterações posteriores; têm por justo e contratado o presente, que será regido pelas cláusulas e 

condições, de conformidade com os termos aqui ajustados. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO E SUAS ESPECIFICAÇÕES: O MUNICÍPIO contrata 
sob regime de empreitada global, compreendendo material e mão-de-obra para EXECUÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE ACESSO FRONTAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS SEDE DE MUITOS CAPÕES. 
Parágrafo Primeiro. Os serviços a serem realizados é a EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSO FRONTAL DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS SEDE DE MUITOS CAPÕES, tudo conforme projetos, memorial descritivo, 
cronograma físico financeiro e demais anexos integrantes do presente edital, que deverão ser 
observados com rigor. 
 

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA fornecerá todo o material, pessoal e equipamentos necessários 
para a execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA o 
valor de R$ .............................. (.................), sendo R$................ (........................) referente a material, e 
R$............. (....................), de mão de obra. 



 

 

Parágrafo Primeiro. O pagamento será efetuado em duas parcelas, conforme cronograma físico 
financeiro, apresentado pela CONTRATADA.  

Parágrafo Segundo. Como condição para pagamento da 1ª parcela, além da nota fiscal, será exigida 
a comprovação da matrícula da obra no CEI (cadastro Específico do INSS) referente ao objeto 
contratado, folha de pagamento e rol contendo a relação dos funcionários da licitante vencedora 
alocados para a execução da obra contratada, comprovantes de recolhimento do FGTS , INSS,  bem 

como diário de Obras.  
Parágrafo Terceiro. A cada pagamento posterior à primeira parcela, a licitante vencedora deverá 
apresentar ao setor financeiro, juntamente com a Nota Fiscal, a Guia da Previdência Social (GPS), 
relativa à quitação dos encargos previdenciários, bem como apresentação dos comprovantes de 
recolhimento do FGTS relativos aos funcionários da empresa, folhas de pagamentos e diário de 
obras.   

Parágrafo Quarto. No pagamento da última parcela, será exigida a apresentação do comprovante de 
baixa da matrícula no CEI, devidamente expedida pelo INSS, juntamente com a Guia da Previdência 
Social (GPS) e Certidão Negativa de Débito referente ao objeto da contratação, folhas de pagamento 
e comprovantes de regularidade perante o FGTS. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente com a presente 
licitação correrá por conta da atividade: 
 

Projeto Atividade:  1.191 Investimentos da Secretaria da Saúde 
Natureza da Despesa:  (PF e PJ) 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fonte de Recursos: 040 
Despesa Principal: 385 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO: O prazo para a entrega da obra concluída é de 30 (trinta ) dias 

corridos, a contar da data do termo de início de obra. 
 

CLÁUSULA QUINTA –  DAS PENALIDADES: 
 
1- Multa de 1,0% ( um por cento) sobre o valor total contratado, por dia de atraso, limitado a 20 
(vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
2- multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com  a administração pelo prazo 
até 24 meses. 
3- Multa de 10% ( dez por cento) no caso de inexecução total de contrato, cumulada com a pena 
de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a administração pelo prazo 

de 02 ( dois anos).  
 
Parágrafo Primeiro. Além da multa, o Município poderá aplicar as seguintes penalidades: 
A penalidade de ADVERTÊNCIA poderá ser aplicada nas seguintes hipóteses: 
 



 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 
acarrete prejuízos para a entidade, independentemente da aplicação de multa moratória. 
b) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços 
da entidade. 
14.2-SUSPENSÃO 
a)-SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE MUITOS 
CAPÕES-RS 

a.1) - A suspensão do direito de licitar e de contratar com o MUNICÍPIO poderá ser aplicada aos 
inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa 
prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação. 
a.2)- - A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a entidade 
poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 
 
- Por 6 (seis) meses nas seguintes hipóteses: 
I - Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenham acarretado prejuízo à entidade. 
II - Execução insatisfatória do contrato, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência. 
 - Por 1 (um) ano: 
I - Na ocorrência de qualquer ato ilícito praticado pelo licitante que inviabilize a licitação, resultando 

na necessidade de promover novo procedimento licitatório. 
II - Recusar-se a assinar o Termo de Contrato e Retirar a Nota de Empenho dentro do prazo 
estabelecido. 
 - Por 2 (dois) anos quando a licitante ou contratada: 
I - Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente. 
II - Cometer atos ilícitos que acarretem prejuízo à entidade, ensejando a rescisão do contrato. 
III - Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
IV - Apresentar a entidade qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, para 
participar da licitação. 

V - Praticar qualquer ato ilícito, visando frustrar objetivos da licitação. 
VII - Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a entidade. 
 
CLAUSULA SEXTA - DA MULTA: 
1 - MULTA 
A entidade poderá aplicar à licitante ou contratada multa moratória e multa por inexecução 
contratual. 
a)- MULTA MORATÓRIA 
I - A multa moratória poderá ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de 
prazos estipulados no Edital para os compromissos assumidos. 

II - A multa moratória será de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) por dia corrido de atraso, 
sobre o valor da NOTA DE EMPENHO. 
b) - MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 
A multa por inexecução contratual poderá ser aplicada no percentual de 5% (cinco por cento) pela 
rescisão do contrato por culpa da contratada, sendo calculada sobre o seu valor atualizado. 
 



 

CLAUSULA SÉTIMA : 
1- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
I - A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta 
se anteriormente, for constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada, em prejuízo da entidade; 
evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos à 
entidade ou aplicação sucessivas de outras penalidades. 
 II- A Declaração de Inidoneidade implica proibição da contratada de transacionar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição até que seja 
promovida a reabilitação. 
 III- A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública poderá 
ser proposta pelo MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES/RS, na ocorrência de uma das situações previstas 
nos itens acima, concomitantemente, com a aplicação da penalidade de suspensão de 2 (dois) anos. 
§1º As penalidades previstas neste Edital poderão ser aplicadas, isoladas ou cumulativamente, sem 
prejuízos de outras sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS: Em caso de reclamação, a CONTRATADA deverá 
prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, sempre via protocolo.  
Parágrafo Primeiro. O preço proposto será fixo, não se admitindo reajustes sob qualquer título. 

Parágrafo Segundo. A CONTRATADA deverá prestar garantia dos serviços realizados na obra de 
acordo com a legislação vigente. 
Parágrafo Terceiro. Nos preços propostos serão consideradas todas as obrigações previdenciárias, 
fiscais, comerciais, trabalhistas, tributárias, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, materiais, 
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto. 
Parágrafo Quarto. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que 
venham dolosa ou culposamente prejudicar o Município, quando da execução dos serviços. 
Parágrafo Quinto. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nas compras até 25%(vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Vacaria, para dirimir qualquer dúvida 
que do presente possam surgir. 
 
   E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em três vias de 
igual teor e forma na presença de testemunhas, para que produza seus efeitos legais. 

     
Muitos Capões, ......./......../2018. 

 
________________________________ 

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 
Elenise Alves Cabral Pereira 

Prefeita em exercício 
 

________________________ 
CONTRATADA 



 

 

Testemunhas:           

1. _________________________________  2._________________________________ 

CPF nº________________________                               CPF nº_______________________ 

                                          
ANEXO VIII 

 
ORDEM DE INÍCIO DE OBRA 

 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa nesta cidade de Muitos Capões, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº 

01621714/0001-80, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. RITA DE CÁSSIA CAMPOS 

PEREIRA; 

 

CONTRATADA:_________________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

__________________Av. cidade_________estado_________, neste ato representado pelo 

Sr.___________________________. 

 

OBJETO: Pela presente, fica determinado o início da execução sob regime de empreitada global, 

compreendendo material e mão-de-obra para EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACESSO FRONTAL DA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS SEDE DE MUITOS CAPÕES, para que seja observado o prazo de 30 

(trinta) dias corridos, conforme clausulas editalícias e contratual.  

TERMO INICIAL: Dia____/____/ de 2018. 

Muitos Capões, ........./........... de 2018. 

 

 

________________________________ 
MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES 

Elenise Alves Cabral Pereira 
Prefeita em exercício 

 
___________________________ 

CONTRATADA 
 

 
ANEXO IX 
TERMO DE REFERÊNCIA 
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Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Obra:

Prefeito Municipal:

Responsável Técnico:

Secretária de Saúde:

Clarice Brustolin

01/ 08

Prancha:

Escala:

Indicada

Data:

Novembro/2017

Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

Ampliação Posto de Saúde

Especificação:

Implantação Cobertura Frontal Posto de Saúde

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi
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Vista Isometrica Posto de Saúde

Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Responsável Técnico:

Prefeito Municipal:

Prancha:

02/ 08

Escala:

Indicada

Data:Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

Especificação:

Vista Isometrica Posto de Saúde

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________

Obra:
Ampliação Posto de Saúde

Novembro/2017

Vista Isometrica Posto de Saúde

Secretária de Saúde:

Clarice Brustolin



Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Responsável Técnico:

Prefeito Municipal:

Prancha:

03/ 08

Escala:

Indicada

Data:Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

Especificação:

Detalhes Formas e Locação

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________
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Características dos materiais

Elemento fck Ecs
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Pilares 25 28560
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Nível
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Secretária de Saúde:

Clarice Brustolin



Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Obra:

Responsável Técnico:

Prefeito Municipal:

Prancha:

04/ 08

Escala:

Indicada

Data:

Novembro/2017

Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

Especificação:

Implantação das Fundações

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________
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________________________
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AÇO
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Secretária de Saúde:

Clarice Brustolin



Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
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Prefeito Municipal:

Prancha:

05/ 08

Escala:

Indicada

Data:Desenho:
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José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 102 92 9384

CA50 2 10.0 4 485 1940

3 10.0 4 504 2016

4 10.0 4 345 1380

5 10.0 4 364 1456

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

68

93.9

46.1

15.9

PESO TOTAL

CA50

CA60

46.1

15.9

Vol. de concreto total (C-25) = 1.01 m³

Área de forma total = 13.44 m²

Secretária de Saúde:

Clarice Brustolin



Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Responsável Técnico:

Prefeito Municipal:

Prancha:

06/ 08

Escala:

Indicada

Data:Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

Especificação:

Detalhes Vigas da Cobertura

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________

Obra:
Ampliação Posto de Saúde

Novembro/2017
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 86 102 8772

CA50 2 10.0 6 485 2910

3 10.0 4 535 2140

4 10.0 6 345 2070

5 10.0 4 390 1560

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

86.8

87.7

58.9

14.8

PESO TOTAL

CA50

CA60

54

13.5

Vol. de concreto total (C-25) = 1.18 m³

Área de forma total = 15.12 m²
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Secretária de Saúde:

Clarice Brustolin



Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Responsável Técnico:

Prefeito Municipal:

Prancha:

07/ 08

Escala:

Indicada

Data:Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

Especificação:

Detalhes Pilares

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________

Ampliação Posto de Saúde
Obra:

Novembro/2017
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Relação do aço

4xP1

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 100 72 7200

CA50 2 10.0 16 297 4752

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

10.0

5.0

47.6

72

32.2

12.2

PESO TOTAL

CA50

CA60

32.2

12.2

Vol. de concreto total (C-25) = 0.48 m³

Área de forma total = 9.6 m²

Secretária de Saúde:

Clarice Brustolin



Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Responsável Técnico:

Prefeito Municipal:

Prancha:

08/ 08

Escala:

Indicada

Data:Desenho:

Rita de Cássia Campos Pereira

Especificação:

Intalações Elétricas

José Willian H. Vieira

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
CREA-RS 221.907

Matheus José S. Assi

________________________

_________________________________

________________________

Obra:
Ampliação Posto de Saúde

Novembro/2017
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Secretária de Saúde:

Clarice Brustolin



TIPO DE OBRA 1º Quartil Médio 3º Quartil
Const. de Edifícios 20,34% 22,12% 25,00%

PARCELA DO BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil
Administração Central 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%

Riscos 0,97% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%

Lucro 6,16% 7,40% 8,96%

Impostos: PIS, COFINS e ISSQN

PARÂMETRO % Verificação Calculo do BDI

Administração Central 4,00% OK
Seguro e Garantia 0,81% OK

Riscos 1,04% OK
Despesas Financeiras 1,14% OK

Lucro 7,40% OK
Impostos: PIS e COFINS 3,65%

Impostos: ISS (Munic.) 4,00% OK

2% 5%

OK

CONDIÇÃO

Em atenção ao estabelecido pelo Acordão 2622/2013-TCU- Fica indicado a utilização 
dos seguintes parametros para Taxas de BDI

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Conforme Legislação Especifica

24,50%

BDI Cobertura Posto de Saúde
Muitos Capões/RS   Novembro de 2017

Assessor Técnico de Projetos de Engenharia
CREA RS 221.907

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira
____________________________________



PROGRAMA: COBERTURA FRONTAL POSTO DE SAÚDE
EMPREENDIMENTO: AMPOLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
LOCAL: RUA DORVAL ANTUNES PEREIA - CIDADE DE MUITOS CAPÕES
PROPONENTE: Município de Muitos Capões
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Muitos Capões

TIPO DE SERVIÇO: Ampliação

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS Valor Peso
Serviço (R$) (%)

SIMPL ACUM SIMPL ACUM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação de obra (execução de gabarito) 102,95R$          0,476% 100,00      100,00 -         100,00

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

2.1 Escavação manual de valas. AF 03/2016 203,84R$          0,943% 100,00      100,00 -         100,00

2.2 Preparo de Fundo de vala com largura menor que 1,50 metros 45,75R$            0,212% 100,00      100,00 -         100,00

2.3 Estaca a trado diametro 20 cm, em concreto moldado in loco 15 Mpa 908,15R$          4,200% 100,00      100,00 -         100,00

2.4 Reaterro de valas com compactação manual 45,81R$            0,212% 100,00      100,00 -         100,00

3.0 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS

3.1.1 Lastro de concreto magro (Traço 1:4,5:4,5) - Preparo Mecânico 111,40R$          0,515% 100,00      100,00 -         100,00

3.1.2 Armação de estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 50 8 mm. 665,16R$          3,076% 100,00      100,00 100,00

3.1.3 Concretagem das fundações, Fck 20 Mpa - Lançamento, adensamento e acabamento. 1.196,83R$       5,535% 100,00      100,00 100,00

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME

3.2.1 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 50 10 mm. 362,73R$          1,678% 100,00      100,00 -         100,00

3.2.2 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 60 5 mm. 202,31R$          0,936% 100,00      100,00 -         100,00

3.2.3 Concretagem de Vigas e lajes, Fck 20 Mpa - Lançamento, adensamento e acabamento. 886,54R$          4,100% 100,00      100,00 -         100,00

3.2.4 Aço CA 60 5,00 mm 67,70R$            0,313% 100,00      100,00 -         100,00

3.2.5 Aço CA 50 10,00 mm 198,01R$          0,916% 100,00      100,00 -         100,00

4.0 SUPRAESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1.1 Fabricação de formas para pilares e estruturas similares em chapa de madeira compensada resinada. 978,15R$          4,524% 100,00      100,00 -         100,00

4.1.2 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 60 5 mm. 155,23R$          0,718% 100,00      100,00 -         100,00

4.1.3 Concretagem de pilares fck 25Mpa c/ uso de baldes - Lançamento, adensamento e acabamento 274,87R$          1,271% 100,00      100,00 -         100,00

4.1.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 50 10 mm. 253,36R$          1,172% 100,00      100,00 -         100,00

4.1.5 Aço CA 60 5,00 mm 51,95R$            0,240% 100,00 100,00 100,00

4.1.6 Aço CA 50 10,00 mm 138,31R$          0,640% 100,00 100,00 100,00

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.2.1 Fabricação de formas de madeira compensada resinada para vigas 1.214,17R$       5,615% 100,00      100,00 -         100,00

4.2.2 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 50 10 mm. 424,89R$          1,965% 100,00      100,00 -         100,00

4.2.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 60 5 mm. 171,77R$          0,794% 100,00      100,00 -         100,00

4.2.4 Concretagem de vigas fck 25Mpa c/ uso de baldes - Lançamento, adensamento e acabamento 675,71R$          3,125% 100,00      100,00 -         100,00

4.2.5 Aço CA 60 5,00 mm 57,48R$            0,266% 100,00 100,00 100,00

4.2.6 Aço CA 50 10,00 mm 231,94R$          1,073% 100,00 100,00 100,00

5.0 LAJE E BEIRAL

5.1 Laje pré-moldada c/ Vigota Protendida, sobrecarga de 200 Kg/m²(Lajotas Ceramica) 1.448,95R$       6,701% -           0,00 100,00   100,00

5.2 Concretagem de vigas e lajes p/ qualquer tipo de laje. 1.063,85R$       4,920% -           0,00 100,00   100,00

5.3 Armação de aço  CA-50 Diam. 8,00 mm (Beiral) 660,25R$          3,054% -           0,00 100,00   100,00

5.4 Aço CA-50 Diam. 8,00 mm (Beiral) 339,34R$          1,569% -           0,00 100,00   100,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X  ) GLOBAL          (  ) INDIVIDUAL

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
15 Dias 30 Dias



6.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

6.1 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna91,66R$           0,424% -           0,00 100,00   100,00

7.0 REVESTIMENTO -           
7.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas 113,80R$         0,526% -           0,00 100,00   100,00

7.2 Massa Unica para paredes internas e externas traço 1:2:8 - preparo manual - espessura 2,5 cm 1.392,78R$      6,441% -           0,00 100,00   100,00

8.0 PINTURA -           
8.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos 716,30R$         3,313% -           0,00 100,00   100,00

8.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas 364,31R$         1,685% -           0,00 100,00   100,00

9.0 COBERTURA -           
9.1 Trama de madeira para telhados de até duas águas. 299,07R$         1,383% -           0,00 100,00   100,00

9.2 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E= 6 mm 943,42R$         4,363% -           0,00 100,00   100,00

9.3 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada E= 6 mm 178,00R$         0,823% -           0,00 100,00   100,00

9.4 Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 50 cm 566,29R$         2,619% -           0,00 100,00   100,00

9.5 Retirada de estrutura de madeira com tesouras 633,75R$         2,931% -           0,00 100,00   100,00

10.0 PISOS

10.1 Demolição manual de piso/contrapiso 490,02R$         2,266% -           0,00 100,00   100,00

10.2 Contrapiso em argamassa traço 1:4 preparo mecanico E=6,0cm 735,13R$         3,400% -           0,00 100,00   100,00

10.3 Malha (10x10 cm) de aço CA-60  diam. 4.2 mm 159,25R$         0,736% -           0,00 100,00   100,00

10.4 Revestimento Cerâmico 1.242,63R$      5,747% -           0,00 100,00   100,00

10.5 Ladrilho Hidraulico 20x20 cm , E=2 cm Tatil, Alerta ou direcional, amarelo 222,63R$         1,030% -           0,00 100,00   100,00

11.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

11.1 Tomada Alta de Embutir 1 Módulo 2P + T 10 A 58,12R$           0,269% -           0,00 100,00   100,00

11.2 Ponto de Iluminação Residencial 2 Módulos Incluindo Interruptor Simples 145,40R$         0,672% -           0,00 100,00   100,00

11.3 Luminaria Plafon Redondo com Vidro Fosco 43,59R$           0,202% -           0,00 100,00   100,00

11.4 Lampada  LED 10 W Bivolt Branca Base (E 27) 40,60R$           0,188% -           0,00 100,00   100,00

12.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

12.1 Limpeza da Final da Obra 48,17R$           0,223% -           0,00 100,00   100,00

21.622,36R$    100,00% 44,5% 44,5% 55,5% 100%

____________________________________

Engº Civil José Willian Hoffman Vieira

CREA-RS 221.907  

Assessor Técnico de Engenharia

TOTAL

Rita de Cássia Campos Pereira

Prefeita Municipal

________________________________

Muitos Capões, novembro de 2017



PROGRAMA: COBERTURA FRONTAL POSTO DE SAÚDE
EMPREENDIMENTO: AMPOLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE MODALIDADE: Ampliação
LOCAL: RUA DORVAL ANTUNES PEREIA - CIDADE DE MUITOS CAPÕES

PROPONENTE: Município de Muitos Capões
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Muitos Capões
TIPO DE SERVIÇO: Ampliação

Custo Material Mão-de-obra Total Total Material R$ Total Mão de Obra R$ Total Global R$
Item Código SINAPI Discriminação dos Serviços Unitário (R$) R$ R$ R$ (Total + BDI) (Total + BDI) (Total + BDI)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 74077/003 Locação de obra (execução de gabarito) m² 17,12 4,83              -          4,83              82,69R$             -R$                 102,95R$                   102,95R$               

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 93358 Escavação manual de valas. AF 03/2016 m³ 2,7 60,64            -          60,64            163,73R$           -R$                 203,84R$                   203,84R$               
2.2 94098 Preparo de Fundo de vala com largura menor que 1,50 metros m² 7,0 5,25              -          5,25              36,75R$             -R$                 45,75R$                     45,75R$                 
2.3 74156/003 Estaca a trado diametro 20 cm, em concreto moldado in loco 15 Mpa m 16 45,59            25,59      20,00            729,44R$           509,75R$           398,40R$                   908,15R$               
2.4 73964/006 Reaterro de valas com compactação manual m³ 0,8 45,99            -          45,99            36,79R$             -R$                 45,81R$                     45,81R$                 

3.0 FUNDAÇÕES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS

3.1.1 94962 Lastro de concreto magro (Traço 1:4,5:4,5) - Preparo Mecânico m³ 0,35 255,66          200,33    55,33            89,48R$             87,29R$             24,11R$                     111,40R$               
3.1.3 92777 Armação de estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 50 8 mm. Kg. 67,8 7,88              4,88        3,00              534,26R$           411,93R$           253,23R$                   665,16R$               
3.1.4 92742 Concretagem das fundações, Fck 20 Mpa - Lançamento, adensamento e acabamento. m³ 1,35 712,08          390,88    321,20          961,31R$           656,97R$           539,86R$                   1.196,83R$            

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME
3.2.1 92778 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 50 10 mm. Kg. 46,1 6,32              3,32        3,00              291,35R$           190,55R$           172,18R$                   362,73R$               
3.2.2 92775 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 60 5 mm. kg 15,9 10,22            5,20        5,02              162,50R$           102,94R$           99,37R$                     202,31R$               
3.2.3 92742 Concretagem de Vigas e lajes, Fck 20 Mpa - Lançamento, adensamento e acabamento. m³ 1 712,08          390,88    321,20          712,08R$           486,65R$           399,89R$                   886,54R$               
3.2.4 34456/39 Aço CA 60 5,00 mm Kg. 15,9 3,42              3,42        -                54,38R$             67,70R$             -R$                        67,70R$                 
3.2.5 34439/34 Aço CA 50 10,00 mm Kg. 46,1 3,45              3,45        -                159,05R$           198,01R$           -R$                        198,01R$               

4.0 SUPRAESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1.1 92263 Fabricação de formas para pilares e estruturas similares em chapa de madeira compensada resinada. m² 9,6 81,84            52,21      29,63            785,66R$           624,01R$           354,14R$                   978,15R$               
4.1.2 92775 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 60 5 mm. Kg. 12,2 10,22            5,20        5,02              124,68R$           78,98R$             76,25R$                     155,23R$               
4.1.3 92718 Concretagem de pilares fck 25Mpa c/ uso de baldes - Lançamento, adensamento e acabamento m³ 0,48 459,95          344,03    115,92          220,78R$           205,59R$           69,27R$                     274,87R$               
4.1.4 92778 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 50 10 mm. Kg. 32,2 6,32              3,32        3,00              203,50R$           133,10R$           120,27R$                   253,36R$               
4.1.5 34456/39 Aço CA 60 5,00 mm Kg. 12,2 3,42              3,42        -                41,72R$             51,95R$             -R$                        51,95R$                 
4.1.6 34439/34 Aço CA 50 10,00 mm Kg. 32,2 3,45              3,45        -                111,09R$           138,31R$           -R$                        138,31R$               

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.2.1 92265 Fabricação de formas de madeira compensada resinada para vigas m² 15,12 64,50            40,40      24,10            975,24R$           760,51R$           453,67R$                   1.214,17R$            
4.2.2 92778 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 50 10 mm. Kg. 54,0 6,32              3,00        3,32              341,28R$           201,69R$           223,20R$                   424,89R$               
4.2.3 92775 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado c/ aço CA 60 5 mm. Kg. 13,5 10,22            5,20        5,02              137,97R$           87,40R$             84,37R$                     171,77R$               
4.2.4 92718 Concretagem de vigas fck 25Mpa c/ uso de baldes - Lançamento, adensamento e acabamento m³ 1,18 459,95          344,03    115,92          542,74R$           505,41R$           170,30R$                   675,71R$               
4.2.5 34456/39 Aço CA 60 5,00 mm Kg. 13,5 3,42              3,42        -                46,17R$             57,48R$             -R$                        57,48R$                 
4.2.6 34439/34 Aço CA 50 10,00 mm Kg. 54,0 3,45              3,45        -                186,30R$           231,94R$           -R$                        231,94R$               

5.0 LAJE E BEIRAL

5.1 74202/002 Laje pré-moldada c/ Vigota Protendida, sobrecarga de 200 Kg/m²(Lajotas Ceramica) m² 17,12 67,98            37,98      30,00            1.163,82R$        809,52R$           639,43R$                   1.448,95R$            
5.2 92742 Concretagem de vigas e lajes p/ qualquer tipo de laje. m³ 1,20 712,08          390,88    321,20          854,50R$           583,97R$           479,87R$                   1.063,85R$            
5.3 92777 Armação de aço  CA-50 Diam. 8,00 mm (Beiral) Kg. 67,3 7,88              3,88        4,00              530,32R$           325,10R$           335,15R$                   660,25R$               
5.4 34456/33 Aço CA-50 Diam. 8,00 mm (Beiral) Kg. 67,3 4,05              4,05        -                272,57R$           339,34R$           -R$                        339,34R$               

PROGRAMA: 
ORÇAMENTO PADRÃO PARA REFORMA 

Unid Quantidades

Custos Totais DiscriminadosCusto Unitário



Custo Material Mão-de-obra Total Total Material R$ Total Mão de Obra R$ Total Global R$
Item Código SINAPI Discriminação dos Serviços Unitário (R$) R$ R$ R$ (Total + BDI) (Total + BDI) (Total + BDI)

Unid Quantidades

Custos Totais DiscriminadosCusto Unitário

6.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

6.1 87489 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna m² 2 36,81            23,67      13,14            73,62R$             58,94R$             32,72R$                     91,66R$                 

7.0 REVESTIMENTO
7.1 87878 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m² 28,3 3,23              1,52        1,71              91,41R$             53,55R$             60,25R$                     113,80R$               
7.2 87775 Massa Unica para paredes internas e externas traço 1:2:8 - preparo manual - espessura 2,5 cm m² 28,3 39,53            16,91      22,62            1.118,70R$        595,80R$           796,98R$                   1.392,78R$            

8.0 PINTURA 
8.1 96135 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m² 28,3 20,33            10,06      10,27            575,34R$           354,45R$           361,85R$                   716,30R$               
8.2 88489 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 28,3 10,34            7,02        3,32              292,62R$           247,34R$           116,98R$                   364,31R$               

9.0 COBERTURA

9.1 92543 Trama de madeira para telhados de até duas águas. m² 21,7 11,07            8,49        2,58              240,22R$           229,37R$           69,70R$                     299,07R$               
9.2 94210 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E= 6 mm m² 21,7 34,92            30,91      4,01              757,76R$           835,08R$           108,34R$                   943,42R$               
9.3 94223 Cumeeira para Telha de Fibrocimento Ondulada E= 6 mm m 3,5 40,85            38,11      2,74              142,98R$           166,06R$           11,94R$                     178,00R$               
9.4 94228 Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 50 cm m 8,6 52,89            43,29      9,60              454,85R$           463,51R$           102,79R$                   566,29R$               
9.5 72228 Retirada de estrutura de madeira com tesouras m² 30,3 16,80            -          16,80            509,04R$           -R$                 633,75R$                   633,75R$               

10.0 PISOS

10.1 73801 Demolição manual de piso/contrapiso m² 17,12 22,99            -          22,99            393,59R$           -R$                 490,02R$                   490,02R$               
10.2 87690 Contrapiso em argamassa traço 1:4 preparo mecanico E=6,0cm m² 17,12 34,49            22,44      12,05            590,47R$           478,30R$           256,84R$                   735,13R$               
10.3 34452/36 Malha (10x10 cm) de aço CA-60  diam. 4.2 mm Kg 37,4 3,42              3,42        -                127,91R$           159,25R$           -R$                        159,25R$               
10.4 87272 Revestimento Cerâmico m² 17,12 58,30            40,26      18,04            998,10R$           858,12R$           384,51R$                   1.242,63R$            
10.5 38135 Ladrilho Hidraulico 20x20 cm , E=2 cm Tatil, Alerta ou direcional, amarelo m² 2 89,41            89,41      -                178,82R$           222,63R$           -R$                        222,63R$               

11.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

11.1 91992 Tomada Alta de Embutir 1 Módulo 2P + T 10 A un. 2 23,34            23,34 -                46,68R$             58,12R$             -R$                        58,12R$                 
11.2 93137 Ponto de Iluminação Residencial 2 Módulos Incluindo Interruptor Simples un. 1 116,79          116,79 -                116,79R$           145,40R$           -R$                        145,40R$               
11.3 3803 Luminaria Plafon Redondo com Vidro Fosco un. 1 35,01            35,01 -                35,01R$             43,59R$             -R$                        43,59R$                 
11.4 93043 Lampada  LED 10 W Bivolt Branca Base (E 27) un. 1 32,61            32,61      -                32,61R$             40,60R$             -R$                        40,60R$                 

12.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

12.1 9537 Limpeza da Final da Obra m² 17,12 2,26              -          2,26              38,69R$             -R$                 48,17R$                     48,17R$                 

BDI= 24,50% 21.622,36R$              

________________________________________

Assessor Técnico de Serviços de Engenharia
CREA-RS 221.907

__________________________________________
Rita de Cássia Campos Pereira

Prefeita Municipal

TOTAL DA OBRA + BDI

Engº Civil José Willian Hoffmann Vieira

Muitos Capões, novembro de 2017.




