ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPLMO

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO DE Nº 004/CPL/2022

OBJETO

Contratação de empresa para REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL SALOMÃO SILVA no Município de GuajaráMirim/RO - Convênio-211/PGE-2022.
Tipo Menor Preço

Regime de Execução
Empreitada por Preço Global

As instruções e condições para a participação na
Licitação, sendo composto de: Edital de licitação e
seus Anexos, Minuta do Contrato, Planilha de
Quantitativos e Preços Unitário do Projeto.
Dúvidas: (69) 3541-6858

Guajará-Mirim/RO, 24 de junho de 2022
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 004/2022 – CPLMO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 768/SEMED/2022.
O Município de Guajará-Mirim - RO, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
MATERIAIS E OBRAS – CPLMO, nomeada pelo Decreto Municipal n° 13.479/GAB.PREF/2022, torna
público, para conhecimento dos interessados, realizará licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO,
do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa para REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL SALOMÃO SILVA no Município de Guajará-Mirim/RO - Convênio-211/PGE-2022. O qual
será julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93. A sessão pública será realizada no dia 13
de julho de 2022 as 09:00 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim/RO na sala
da Comissão Permanente de Licitação situada na Avenida XV de novembro nº 930, em que serão
recebidos os envelopes de Proposta e Habilitação. O presente Edital e anexos poderão serem
examinados e havendo interesse das 08:00 às 14:00 horas, no endereço acima citado e endereço
eletrônico da Prefeitura www.guajaramirim.ro.gov.br. Maiores informações através do fone/fax: (069) 35416858 e e-mail cplmo.guajara@gmail.com.
Valor estimado da Obra é de R$ 422.541,76 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e
um reais e setenta e seis centavos).

Guajará-Mirim, 24 de junho de 2022.

Silvio Fernandes Villar
Presidente da CPLMO/PMGM
Decreto n° 13.479/GAB.PREF./2022
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TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2022-CPLMO- PMGM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 768/2022 – SEMED
ÍNDICE
123456789101112131415161718192021222324-

PREÂMBULO
DO OBJETO DA LICITAÇÃO
DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIG. DO CONTRATO E LOCAL DA PREST. DOS SERVIÇOS
DO CREDENCIAMENTO
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E EMP. DE PEQUENO PORTE
DO DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS
DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01.
DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE 02.
DO JULGAMENTO
DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DO EXAME DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
CLASSIFICAÇÃO FINAL
DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
DA CONTRATAÇÃO
DOS PRAZOS
MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
REAJUSTAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DOS RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
DISPOSIÇÕES GERAIS
ANEXOS

Avenida 15 de novembro nº 930 – centro – CEP 76.850-000 – Fone – fax (069) 3541 - 6858

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPLMO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022/CPLMO/GM
Processo n° 768/SEMED/2022
1 – PREÂMBULO
O Município de Guajará-Mirim - RO, através da Comissão Permanente de Licitações de Material e
Obras - CPLMO, instituída conforme dispõe o Decreto nº 13.479/GAB.PREF/2021, torna público, para
conhecimento de interessados, que se encontra instaurada LICITAÇÃO, sob a modalidade de TOMADA
DE PREÇOS N° 004/2022-CPLMO/GM, de acordo com a Lei de Licitações n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas posteriores alterações, tais como a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações. O
recebimento dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta, conforme o objeto
abaixo especificado dar-se-á no dia 13 de julho de 2022, sendo marcado para às 09:00 horas o início da
abertura dos envelopes, que se dará na sala de licitações da CPLMO/GM, sito a Av. XV de Novembro n°
930 - Centro, Fone: (069) 3541-6858, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da
proposta mais vantajosa, conforme disposições no Edital, consignando o que adiante segue, sendo que as
obras/serviços em licitação obedecerão ao regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, e o tipo da
licitação será o de MENOR PREÇO, visando a Contratação de empresa para REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL SALOMÃO SILVA no Município de Guajará-Mirim/RO - Convênio-211/PGE-2022.
1.1 - DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo N° 768/2022SEMED, destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento
objetivo de que lhe são correlatos.
1.2 - DA FONTE DE RECURSOS
Trata-se de despesa para execução de serviços, obras e instalações de engenharia a serem realizadas no
Município de Guajará-Mirim, sendo o valor total dos recursos destinados a esta licitação no montante de
R$ 422.541,76 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e seis
centavos), consignados no orçamento do Município de Guajará-Mirim, para atender a Secretaria
Municipal de Educação-SEMED, a despesa correrá conforme a seguinte programação:
Unidade
Orçamentária:
Funcional:
Elemento:
Ficha nº:
Funcional:
Elemento:
Ficha nº:

020700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0009.9496.0000
4.4.90.51.00 – Despesas de Capital
609
Valor (R$):

380.287,58

12.361.0009.9496.0000
4.4.90.51.00 – Despesas de Capital
604
Valor (R$):

42.254,18

1.3 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SESSÃO INAUGURAL
Os envelopes de documentação e propostas serão recebidos até as 09:00horas do dia 13 de julho de
2022, na Sala da CPLMO/GM, na Av. XV de novembro n° 930 - Centro, Fone/fax: (069) 3541-6858.
1.4 - DA AQUISIÇÃO E RETIRADA DO EDITAL:
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1.4.1 - O Edital, bem como todos os elementos que integram, inclusive o Projeto e anexos encontra-se
disponível, para conhecimento dos interessados, na Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim - sala da
Comissão Permanente de Licitação Material e Obras - CPLMO de segunda a sexta-feira, das 08:00 às
14:00 horas, mediante a entrega de um Pen Drive ou ainda pelo endereço eletrônico HTTP:
/www.guajaramirim.ro.gov.br.
1.5 - DO SUPORTE LEGAL, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES
1.5.1 - A presente licitação e a contratação dela decorrente serão regidas pelas disposições da Lei
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e demais normas legais e
regulamentos pertinentes, sujeitando-se a licitante, INCONDICIONAL E IRRESTRITAMENTE às mesmas.
1.5.2 - A execução das obras obedecerá às normas e especificações contidas na legislação Federal,
Estadual e Municipal, e em especial, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CREA e
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
1.6 - DO REGIME DE EXECUÇÃO E TIPO DE LICITAÇÃO
1.6.1 – As obras em licitação, obedecerão ao regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, e o tipo da
licitação será o de MENOR PREÇO, na forma de execução indireta.
1.6.2 - O Valor máximo que o Município de Guajará-Mirim/RO propõe-se a pagar pela execução dos
serviços, é de R$ 422.541,76 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e
setenta e seis centavos), onde os preços máximos serão aqueles consignados na planilha orçamentária,
parte integrante deste edital, sob pena de desclassificação da proposta.
1.7 - ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
1.7.1 - As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, junto
a CPLMO/GM, de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 14:00 horas, no endereço citado no subitem
1.3, deste.
1.7.2 - Solicitações e Comunicações entre LICITANTES e a CPLMO/GM, deverão ser encaminhadas por
escrito, devendo ser endereçadas a CPLMO/PMGM, discriminado no item 1.3 até 02 (dois) dias úteis
antes da data estabelecida para a abertura do certame (recebimento dos envelopes).
1.7.3 - As respostas às consultas sobre o Edital, bem como, as informações que se tornarem necessárias
durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida ao Edital, no mesmo
período, serão encaminhadas em forma de Adendos ou Notas de Esclarecimento às LICITANTES que
tenham adquirido ou venham a adquirir o Edital.
1.7.3.1 - A emissão de Adendo Modificador, documento emitido pela CPLMO/PMGM, que contenha
informação que implique em alteração na formulação das propostas, será publicado Aviso de
Prorrogação da Sessão de Abertura, e o prazo original para a entrega dos Documentos de Habilitação
e das Propostas, será restituído, conforme § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93.
1.7.3.2 - As Notas de Esclarecimento, emitidos pela CPLMO/GM, que contenha informação que não
cause alteração na formulação das propostas, o prazo inicialmente informado será mantido.
1.7.4 - Caso a CPLMO/GM, julgue necessário, poderá fazer consultas técnicas às LICITANTES, sempre
feitas por escrito. As respostas serão recebidas também por escrito, desde que não impliquem em
modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta.
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1.7.4.1 - A resposta da LICITANTE não implicará, em qualquer caso, na aceitação tácita da
CPLMO/PMGM.
1.7.5 - A não arguição de dúvidas por parte das LICITANTES, implicará na tácita admissão de que os
elementos contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes.
2

- DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

2.1 - DESCRIÇÕES DO OBJETO:
Constitui objeto desta licitação Contratação de empresa para REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
SALOMÃO SILVA no Município de Guajará-Mirim/RO - Convênio-211/PGE-2022.
3 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA DO CONTRATO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
3.1 - O prazo previsto para a execução dos serviços desta licitação é de: 120 (cento e vinte) dias, em
conformidade ao cronograma físico-financeiro em anexo e será contado a partir da emissão da Ordem de
Serviço para início dos serviços, expedida pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
3.2 – Ocorrendo impedimento, paralisação, ou sustação do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente por igual tempo, não havendo necessidade de Termo Aditivo de Ratificação,
mas de simples apostilamento do novo cronograma físico-financeiro, acompanhado da respectiva
justificativa emitida pela Contratante através Secretaria Municipal de Educação – SEMED no processo
administrativo que deu origem a esta licitação;
3.3 – A CONTRATADA deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Guajará-mirim no prazo de até 05
(cinco) dias, para assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Serviço, sob pena de incidência de
penalidade por atraso.
3.4 - O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Ordem
de Serviço e deverá ser executada nos termos dos projetos e memoriais apresentados com aplicação de
material de primeira qualidade sujeitando-se a proponente vencedora a fiscalização por parte do
Município.
3.5 – Eventuais alterações, inclusive as prorrogações, deverão ser previamente justificadas, autorizadas, e
conforme o caso, juntado aos autos a comprovação de disponibilidade orçamentária e de que os preços
contratados estão em conformidade com os praticados no mercado local, sendo todos os documentos
submetidos à análise da Procuradoria Geral do Município – PROGEM que emitirá parecer sobre a
matéria e recomendará, conforme o caso, pela elaboração do respectivo Termo Aditivo.
3.6 – Executado o contrato, seu objeto será recebido pela comissão responsável pelo acompanhamento e
fiscalização, em caráter provisório, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita
enviada pela CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes.
3.7 – O termo definitivo de recebimento dos serviços será expedido pela comissão designada pela
Secretaria Municipal de Educação - SEMED, lavrado de forma circunstanciada e assinada pelas partes,
nos termos do que disciplina o artigo 73, inciso I, letra b, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
3.8– Os serviços/Obras deverão ser executados no Município de Guajará-Mirim/RO, cujo endereço/local
exato está especificado no projeto Básico e Memorial sendo que à licitante vencedora do certame ou

Avenida 15 de novembro nº 930 – centro – CEP 76.850-000 – Fone – fax (069) 3541 - 6858

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPLMO

interessada no agendamento da Visita Técnica ao local dos serviços, conforme especificações contidas no
Anexo I deste Edital – Projeto Básico.
4 – DO CREDENCIAMENTO
4.1. A Comissão Permanente de Licitação considerará como representante Legal da Licitante aquele que
apresentar documento hábil de credenciamento da seguinte forma:
4.1.1- O representante legal e ou procurador deverão identificar-se com cópia do documento oficial de
identificação que contenha foto;
4.1.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de
outorga por instrumento público ou particular, neste último, com reconhecimento de firma do signatário,
devendo estar expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura, acompanhado do Contrato Social ou equivalente;
4.1.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá apresentar
cópia autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem o representante,
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
4.2. Somente será permitido o credenciamento de 01 (uma) pessoa para representar uma única empresa
licitante;
4.3 - Os documentos para credenciamento, deverão ser apresentados no início da sessão de abertura,
também, junto com a documentação de habilitação (Envelope I), com cópia autenticada, em cartório, ou
por servidor da CPLMO/GM ou ainda, através de publicação em órgão da Imprensa Oficial, os quais serão
juntadas ao processo.
4.4 - O não comparecimento de quaisquer dos LICITANTES, a qualquer das sessões marcadas, não
impedirá a realização das mesmas e não terá nenhum ônus para a LICITANTE.
4.5 - A não apresentação do credenciamento, não implica na inabilitação do licitante, mas o impede de
intervir nas decisões tomadas pela CPLMO/GM, nas sessões pertinentes a licitação.
4.6 – Caso participem deste certame Microempresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiadas pela LC
123/2006, e suas alterações, as mesmas deverão preencher e apresentar no ato do credenciamento a
Declaração constante do Anexo X deste Edital para que possam usufruir os benefícios constantes da
mencionada Lei.
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 – Poderão participar deste certame, os interessados que estejam devidamente cadastrados na
Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, bem como as cadastradas e
habilitadas parcialmente no Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, ou aqueles que
atenderem as todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação;
5.2 – As empresas cadastradas na Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO
deverão apresentar Cadastro atualizado, que deverá obrigatoriamente estar contido no envelope nº 01
(habilitação). As empresas que apresentarem o Cadastro atualizado estarão dispensadas da
apresentação dos documentos constantes nos subitens: 9.1 alíneas “a” a “f” e 9.2 alíneas “b” a “f”
deste Edital;
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5.3 - A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da proponente que optar por prestar
suas informações mediante o SICAF será confirmada por meio de consulta “on line”, mediante
apresentação do cadastro da empresa naquele sistema, que deverá obrigatoriamente estar contido no
envelope nº 01 (habilitação), quando da abertura dos envelopes de Habilitação (Documentação) e
substituirá a documentação mencionada nos subitens 9.1 alíneas “a” a “f” e 9.2 alíneas “b” a “f”, sendo
assegurado à licitante cadastrada no SICAF o direito de apresentar a documentação de habilitação dentro
do envelope 01 atualizada e regularizada;

5.4 – Não poderão participar desta licitação:
5.4.1- Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
5.4.2 - Empresas que estejam cumprindo penalidades de suspensão temporária ou outras penalidades
impostas por qualquer órgão do Munícipio de Guajará-Mirim/RO motivada pelas hipóteses previstas no
art. 88, da Lei 8.666/93;
5.4.3 - As empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução;
5.4.4 - Empresas que possuam empregados na Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive na
condição de sócio ou dirigente, incluída as demais vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93.
6 – DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
6.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame e que
tenham apresentado à Comissão de Licitação, no ato do Credenciamento, a Declaração constante do
Anexo X deste Edital, em conformidade com a Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e
suas alterações, deverão apresentar toda a documentação exigida no item 09, no envelope 1 –
HABILITAÇÃO, mesmo que esta apresente alguma restrição na documentação relativa à comprovação de
regularidade fiscal, ficando a mesma subordinada aos seguintes procedimentos, obrigatoriamente:
6.1.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a Critério da Administração Púbica, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme art. 43, § 1 da Lei 123/2006 e suas
alterações.
6.1.2 – A não - regularização da documentação, dentro do prazo previsto no subitem acima, implicará
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no art. 81 da Lei nº
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato;
6.2 – Dos empates:
6.2.1 – 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 nesta licitação;
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6.2.2 – Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País.
6.3 – Havendo empates, a Comissão de Licitação procederá da seguinte forma:
6.3.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
6.3.2 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serão convocadas as demais microempresas e empresas de pequeno porte que
porventura se enquadrem na hipótese prevista no subitem 6.2.1 deste Edital, na ordem classificatória, para
o exercício do mesmo direito;
6.3.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 6.2.1 deste Edital, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
6.3.4 – Na hipótese da não-contratação nos termos no subitem 6.3.1 – deste edital, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
6.3.5 – O disposto nos subitens acima somente se aplicará quando a melhor proposta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
6.3.6 – Para efeitos de utilização dos benefícios de que trata este capítulo, as licitantes deverão preencher
e apresentar no ato de Credenciamento a Declaração constante do Anexo X deste Edital, salientando
que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios da LC 123/2006 e suas alterações,
caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo do enquadramento em
outras figuras penais e das sanções administrativas cabíveis;
7 - DO DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
7.1 – Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital, até o segundo dia útil, antecedente a
abertura dos envelopes de habilitação, bem como poderá suscitar eventual falha ou irregularidade que
viciem esse instrumento;
7.2 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, desde que protocole o seu
pedido até 05 (cinco) dias úteis antecedentes a data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação;
7.3 – O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnação, poderá participar do procedimento
licitatório até a decisão final da autoridade competente.
8 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS
8.1 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de
cópia autenticada em cartório de notas ou por servidor da CPLMO/GM que ficará anexada aos autos,
sendo cópias não autenticadas em cartório de notas, exigir-se-á apresentação dos originais para o
confronto na abertura da habilitação;
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8.2 - Não serão considerados documentos e propostas que deixarem de atender a todas as disposições
deste Edital e seus anexos.
8.3 – Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por fac-símile, telegrama ou outra forma de
apresentação que descaracterize o sigilo de seu conteúdo;
8.4 – Os documentos de habilitação e proposta apresentados fora da data e horário limite não serão
recebidos;
8.5 – Os documentos E a proposta exigidos no presente Edital deverão ser apresentados em 02 (dois)
envelopes lacrados, indevassáveis, rubricados, distintos e separados, endereçados à Presidência da
Comissão Permanentes Licitação – CPL, cada qual contendo 01 (uma) via de todas as peças, indicação
clara e visível do procedimento licitatório à qual se dirigem e a denominação da empresa proponente, bem
como a natureza dos correspondentes conteúdo.
8.6 – No sobrescrito de cada envelope a LICITANTE mencionará:
I – ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM/RO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004-2022/CPLMO/GM
ABERTURA: dia: 13/07/2022
RAZÃO SOCIAL: ........................................
II – ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM/RO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004-2022/CPLMO/GM
ABERTURA: dia: 13/07/2022
RAZÃO SOCIAL:...........................................
8.7 - Para fins de agilização da fase de habilitação do certame licitatório, todos os volumes deverão ser,
obrigatoriamente, encadernados (na forma como decidir o competidor), com todas as folhas rubricadas
pelo (s) representante (s) legal da empresa e numeradas, em ordem crescente, apresentando ao final um
Termo de Encerramento. Deverão ainda conter na capa, a titulação do conteúdo, o nome da licitante, o
número do Edital e nome da obra em licitação.
8.8 - Nenhum dos documentos e propostas contidos nos envelopes 01 e 02 poderão conter rasuras,
emendas ou entrelinhas. Para fins de julgamento considera-se:
8.8.1 – Rasuras - qualquer tentativa de modificação do que foi originalmente escrito e que impossibilite ou
dificulte a correta leitura, por dupla interpretação do texto, inclusive na numeração de folhas (desde que
não altere o teor do documento), a qual a Comissão caso julgue necessário, poderá promover nova
numeração, a fim de resguardar a integridade da documentação.
8.8.2 – Entrelinhas – qualquer inclusão de texto na tentativa de complementar, modificar ou corrigir o que
originalmente foi escrito.
8.9 - Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópias
indeléveis e legíveis, devidamente autenticadas por servidor da CPLMO/GM (antes da sessão inaugural),
em Cartório, ou ainda, através de publicação em órgão da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitação.
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8.10 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo ou em parte, quaisquer das
disposições deste Edital.
8.11 – Após a efetiva entrega a Comissão de Licitação, não será admitida, sob quaisquer motivos ou
hipóteses, modificações ou substituições das propostas ou de quaisquer documentos.
8.12 – Para habilitação na presente licitação exigir-se-á dos interessados, o cumprimento e o atendimento
na íntegra e totalidade do presente edital em todos as suas cláusulas e condições, bem como a
documentação relativa a:
I – Habilitação Jurídica
II – Qualificação Econômica – Financeira
III – Regularidade Fiscal e Trabalhista
IV – Qualificação Técnica
9 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 01
As LICITANTES deverão apresentar os documentos de habilitação abaixo relacionados, em 01 (uma) via,
para efeito de comprovação de qualificação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômicofinanceira, juntamente com a Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, devidamente
assinada pelo representante legal.
9.1 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
a) Cópia da cédula de identidade do Representante Legal (s) sócio (s) gerente (s) ou diretor (es) ) da
empresa responsável (eis) pela assinatura do futuro contrato;
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social consolidado, em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
além dos Estatutos Sociais, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus
administradores;
d) Ato Constitutivo, devidamente registrado no órgão competente, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e). No caso de apresentação do Contrato Social, este deverá vir acompanhado da última alteração
contratual ou o Contrato Social Consolidado;
f) Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
g) Certidão Simplificada da Junta Comercial, com data de expedição limitada a 60 (sessenta) dias da data
que se realizará o certame;
9.2 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (Alvará ou
FAC);
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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c) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
Negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, abrangendo as contribuições
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991
(seguridade social - INSS), admitida comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de
negativa", diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
d) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio
ou sede da proponente, admitida comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de
negativa", diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
e) Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão
Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da
proponente, admitida comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativa", diante
da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, admitida comprovação também,
por meio de "certidão positiva com efeito de negativa", diante da existência de débito confesso, parcelado
e em fase de adimplemento;
g) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado
pelo Decreto – Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, admitida comprovação também, por meio de "certidão
positiva com efeito de negativa", diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento;
9.2.1 – A licitante que optar pela Matriz, deverá apresentar toda documentação exigida nos subitens acima
da mesma. Se escolher a sua Filial, deverá apresentar todos os documentos acima exigidos referentes a
mesma, exceto aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz.
9.3 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.3.1 - “Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica e Física da licitante”, onde conste que a
mesma, bem como o(s) seu(s) responsável (is) técnico (s) ali indicado, encontram-se quites junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou (CAU) dentro do prazo de validade,
observando as normas vigentes estabelecidas pelos Conselhos;
9.3.3 – Acervo Técnico do profissional comprovação do Licitante de possuir em seu Quadro Permanente,
na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior graduação ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da licitação, vedadas as exigências
de quantidades mínimas ou prazos máximos, conforme o Art. 30, § 1° inciso I da Lei Federal N° 8.666/93.
9.3.4 - Comprovação de aptidão da empresa para o desempenho de atividade pertinente e compatível
com o objeto da obra, através de: pelo menos 01 (um). Atestado ou certidão (s) de Execução de Obra
(s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, que tenha compatibilidade com o
objeto deste edital, devidamente registrado (s) no CREA ou CAU.
9.3.4.1 - Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, obrigatoriamente, estar
em papel timbrado com a identificação e endereço da emitente, o nome completo do signatário, bem como
reconhecimento em cartório da assinatura aposta, estando às informações ali contidas sujeitas à
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verificação de sua veracidade por parte da CPLMO/PMGM. Os atestados serão aceitos somente quando
houver a indicação no nº da ART ou RRT que lhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do
profissional, referente ao atestado apresentado.
9.3.5 – Comprovação da licitante de possuir em seu Quadro de Pessoal ou corpo diretivo, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor (es) de Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrado no CREA ou CAU
por execução de obra ou serviços de características semelhantes às do objeto licitado;
9.3.5.1 – A comprovação da licitante de que o responsável técnico indicado pertence ou virá a pertencer
ao quadro permanente da empresa poderá ser feita através de UMA DAS SEGUINTES FORMAS: A)
Carteira de Trabalho; B) Certidão do CREA; C) Contrato Social; D) Contrato de prestação de Serviços; E)
Contrato de Trabalho registrado na DRT;
9.3.5.1.1 – Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional de que trata o subitem 9.3.5 deste Edital será (ão) responsável (is) Técnico (s) pela obra,
objeto desta licitação, sendo admitida a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela administração;
9.3.6 – Relação explicita, bem como declaração formal de sua disponibilidade, das instalações, do
aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da presente
licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que atuarão na execução
dos trabalhos, devidamente assinada pelo representante da licitante (conforme modelo Anexo VII).
9.3.7 – Declaração fornecida pela licitante indicando pelo menos um profissional, aceitando o
exercício da função de Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra. Na declaração
deverão constar dados mínimos necessários como: nome completo, número do documento de identidade
e do registro na entidade profissional competente da região a que estiver vinculado. (MODELO A
CRITÉRIO DA LICITANTE);
9.3.8 – Declaração de que visitou os locais e serviços discriminados neste edital e seus anexos, visita
esta necessária para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos. (Modelo do Licitante).
9.3.9 – A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário
apresentar declaração assumindo, incondicionalmente a Responsabilidade de executar os serviços,
em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação. (MODELO A
CRITERIO DO LICITANTE).
9.3.10 – A declaração de visita ao local da obra OU a declaração de NÃO visitação ao local da obra
deverá ser incluída dentro do envelope 01 - HABILITAÇÃO. Sob Pena de Inabilitação.
9.3.11 – Termo de Compromisso, conforme modelo constante no Anexo III, do Edital;
9.3.12 – Declaração do cumprimento das disposições concernentes a NR-18, Norma
Regulamentadora, que estabelece diretrizes de ordem administrativa planejamento organizacional, que
respaldem a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos processos,
nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
9.3.13 – Declaração que o (s) responsável (eis) técnico não possui vínculo com o Município de
Guajará-Mirim, modelo e redação a critério da Empresa. (Modelo próprio da Licitante).
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9.3.14 – Declaração expressa da licitante de que tomou conhecimento das informações e condições
do cumprimento das obrigações constante do Edital e seus Anexos. (Modelo próprio da Licitante).
9.4

- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 – Para comprovar a boa situação financeira da LICITANTE, essa deverá apresentar o Balanço
Patrimonial, e demonstrações financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na
forma da Lei, que comprove a boa situação financeira da empresa vedada sua substituição por Balancetes
ou Balanços provisórios, tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais de elaboração
estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do administrador
da firma do contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e devidamente
autenticado ou registrado na junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro órgão
equivalente.
9.4.1.1 - As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício, deverão apresentar, também,
O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;
9.4.1.2– Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)
- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação;
- Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA) e Empresa individual
- Por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado ou
registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.
9.4.1.3. As empresas enquadradas no subitem 9.4.1.2–, letras “a” e “b”, deverão observar ainda o que
dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;
9.4.1.4 - As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital - ECD e o Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED deverão apresentar: Recibo de Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e
Encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos
Resultados do Exercício extraídos do Livro diário;
9.4.1.5- A Escrituração Contábil Digital - ECD, compreende a versão digital dos seguintes livros:
a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles transcritos;
9.4.1.6 - As empresas enquadradas nos subitens 9.4.1.4 e 9.4.1.5, ficam dispensadas de apresentar
Balanço Patrimonial registrado na Junta Comercial, conforme Decreto nº 1.800/1996, com alteração do
Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com alteração da Lei Complementar nº
147/2014;
9.4.2 – Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar junto com o Balanço
atual e as Demonstrações Contábeis, análise devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos
seguintes índices:
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LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante+ Exigível a Longo Prazo

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.4.3 – Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo do índice de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou
superior a (= >1), calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.
9.4.4 – A empresa licitante que apresentar resultado menor a 1 (um), em qualquer dos índices constantes no
subitem 9.4.3 deste Edital, deverá comprovar capital social registrado ou patrimônio líquido mínimo de 5%
(cinco por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2° e 3°, do artigo 31 da Lei
8.666/93.
9.4.5 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de
expedição limitada a 30 (trinta) dias;
9.5 - A documentação deste Item 09 (da documentação de habilitação), não poderá ter qualquer
documento substituído por protocolo.
9.6 - As Certidões, Registros, Inscrições e Certificados de que tratam os itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, que
não contiverem expressamente, os prazos de validade, na data da apresentação da proposta, ou
justificativa de sua ausência consignada pelo órgão expedidor, só serão aceitas pela CPLMO/GM, caso
tenham sido emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos, sob pena de inabilitação.
9.7 – Os documentos necessários à habilitação supramencionada poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou por servidor da Comissão de
Licitação, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;
9.8 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32,
§ 2°, da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo VIII);
9.9 – Declaração sob as penas da Lei, que não utilizam em seu quadro funcional a mão–de-obra de
menores, nas idades e condições elencadas no inciso XXXIII, Art. 7º da CF, em conformidade com a Lei n
º 9.854, de 27/10/99, (conforme modelo constante no Anexo IX).
9.10 – Declaração de Responsabilidade e Liberação Ambiental (conforme modelo Anexo IV do
Edital).
9.11 - A validade das certidões emitidas pela INTERNET fica condicionada à confirmação no endereço
eletrônico específico.
9.12 - O licitante vencedor deverá, na data da assinatura do CONTRATO, comprovar através de
documentos hábeis, a regularidade fiscal e trabalhista.
9.13 - Caso o licitante não atenda as exigências acima descriminadas, automaticamente será inabilitado e
devolvido o Envelope Nº 02 ao mesmo mediante protocolo ou registro em ata, ressalvado o disposto na
LC 123/2006, e suas alterações, no que couber.
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9.14 – Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou todas as propostas sejam desclassificadas, a
Comissão de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que geraram suas inabilitações ou
desclassificações, conforme art. 48 §3° da Lei 8.666/93.
10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 02
10.1- Para a Proposta de Preços, exigir-se-á dos interessados o seguinte:
10.1.1 - Carta endereçada à Comissão Permanente de Licitações de Materiais e Obras – CPLMO/GM,
em papel timbrado da empresa, contendo: nome, endereço, número da Tomada de Preços, conforme
modelo (Anexo VI), relacionando ainda, os seguintes itens:
a.1) Preço global em valor numérico e por extenso;
a.2) Prazo de execução da reforma é de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma físico-financeiro
em anexo;
a.3) Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias.
a.4) A empresa deverá indicar, em sua Proposta de Preços, o Banco, Agência e número da Conta
Corrente, onde serão creditados os respectivos pagamentos, caso esta seja vencedora deste certame.
10.1.2 - Planilha Orçamentária baseada nos projetos, especificações e exigências constantes deste Edital,
constando:
a) Unidade, Quantitativos, Preços Unitários, Subtotais e Totais;
b) Especificação clara dos serviços a serem executados;
c) Nos preços unitários propostos e apresentados na Planilha Orçamentária, deverão estar computadas
todas as despesas necessárias, inclusive custo de materiais, de transportes, de instalações, depreciações,
mão-de-obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, etc., que constituirão a única,
exclusiva e completa remuneração dos serviços;
d) Nos itens considerados como verbas globais, poderá, a critério da Comissão e surgindo necessidade,
ser solicitado ao licitante, o detalhamento específico do item, para melhor análise;
e) Será exigida das proponentes a apresentação:
e1) das composições unitárias de custos de todos os itens, cujo valor de cada item deverá ser idêntico
ao lançado na Planilha Orçamentária apresentada pela empresa; e
e2) a composição do BDI (O BDI a ser utilizado não poderá apresentar índice superior aquele indicado
na Planilha Orçamentária, que no caso em tela é de 28,82% (vinte e oito vírgula oitenta e dois por
cento) (SINAPI-07/2021).
f) As planilhas de preços e cronograma de execução do objeto desta licitação, constantes da proposta
comercial, deverão ser rubricadas e assinadas por representante legalmente credenciado com registro
atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), observando o contido na Lei nº
5.194, de 24.12.66 e nas Resoluções nº 218/73 e 282/83 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA).
a) Distribuição das Etapas ou Serviços ao longo do prazo de Execução

Avenida 15 de novembro nº 930 – centro – CEP 76.850-000 – Fone – fax (069) 3541 - 6858

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPLMO

b) Valores da Etapa de Execução ao longo do tempo.
c) Percentuais Parciais e Percentuais Acumulados.
d) Acumulado Mensal e Acumulado Geral.
10.2 – As licitantes deverão apresentar dento do envelope de Proposta, a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta (Anexo V deste Edital) confeccionado em papel timbrado da empresa e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
11 - DO JULGAMENTO
11.1 - A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
I - Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à HABILITAÇÃO DOS CONCORRENTES, e
sua apreciação;
II - Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas,
desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o
prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos
recursos interpostos;
IV - Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os
preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, os quais deverão ser devidamente
registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis;
V - Julgamento e Classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do
edital;
11.2 - A Comissão, se julgar necessário ou conveniente, poderá marcar novas reuniões para
prosseguimento e apreciação das Propostas, quando necessariamente, haverá o recolhimento e rubrica
pelos representantes legais das licitantes, das Propostas ainda não apreciadas.
11.3 - A abertura dos envelopes será sempre realizada em ato público, do qual se lavrará Ata
Circunstanciada assinada pelos representantes credenciados das licitantes presentes.
11.4 - É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência ou
verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Ainda poderá solicitar
parecer de técnicos pertencentes ao seu quadro de pessoal da Administração ou, ainda, de
pessoas físicas ou jurídicas, para orientar sua decisão.
11.5 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas de Preços, não mais cabe desqualificar
as licitantes por motivos relacionados com o item 09, salvo em razão de fatos supervenientes ou os
conhecidos após o julgamento.
11.6 - O julgamento das Propostas será objetivo, devendo a Comissão, realizá-lo em conformidade com os
critérios previamente estabelecidos no Ato Convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente
contidos no Edital.
11.7 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o Art. 48 da Lei 8.666/93;
12 - DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
12.1 - ABERTURA DOS ENVELOPES (01) - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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Encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes de n°s 01 e 02, procederá a Comissão
Permanente de Licitações – CPLMO/GM, a abertura dos Envelopes (01) - DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO, na presença dos representantes legais das empresas proponentes, em data, horário e
local designado no sub-item 1.3, obedecendo à seguinte ordem de trabalho:
a) Identificação pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas proponentes.
admitido no máximo 01 (um) representante por empresa.

Será

b) Não será permitido em nenhuma hipótese, o credenciamento de uma mesma pessoa, para representar
mais de uma empresa no mesmo certame licitatório.
c) Por ocasião da abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação, serão anunciados
as empresas participantes e outros dados que a Comissão julgar conveniente.
12.1.1 - Ainda, para fins de habilitação, a Comissão promoverá a consulta aos itens abaixo:
12.1.2 - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com o Município de GuajaráMirim/RO;
12.1.3 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), que resultará em efeitos de
inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada.
12.1.4 - A consulta ao CNIA será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
12.1.5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:
12.1.6 - Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz;
12.1.7. - Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles
que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;
12.1.8 - Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota
fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.
12.2 - APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
A CPLMO/GM, no ato do exame das documentações apresentadas, considerará, além da absoluta
indispensabilidade da presença de todas as peças e dados exigidos, sem o que será a proponente de logo
inabilitado, a suficiência das informações oferecidas, a autenticidade e a validade dos documentos
incluídos e a bastante demonstração da Capacidade Jurídica, da Capacidade Técnica, da Idoneidade
Financeira e da Regularidade Fiscal e Trabalhista da ofertante, na conformidade dos indicadores
definidos neste Edital.
12.3 - HABILITAÇÃO DOS PROPONENTES
Apenas serão considerados habilitados os proponentes que, à vista das documentações apresentadas,
satisfaçam a todas as condições fixadas neste ato convocatório e peças que o integram.
12.4 - PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO
Após a análise e julgamento pela CPLMO/GM, se proclamará o resultado da habilitação no final da própria
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sessão inaugural do certame, caso prefira proceder de pronto à apreciação necessária, ou em sessão
posterior, que para tal fim designar.
12.4.1 - Após a fase de habilitação, não mais cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela CPLMO/GM.
13 - DO EXAME DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
13.1 - ABERTURA DOS ENVELOPES (02) - PROPOSTA DE PREÇOS
Proclamado o resultado da fase anterior, sem interposição de recursos, ou após sua denegação, serão
abertos os envelopes de Propostas de Preços, apresentando-se seus conteúdos aos representantes das
interessadas para vistas, juntamente com a CPLMO/GM, quando se passará à análise e julgamento das
mesmas.
13.2 - DESCLASSIFICAÇÃO DA (S) PROPOSTA (S)
Examinados os conteúdos das Propostas de Preços pela CPLMO/GM, serão consideradas
desclassificadas aquelas que:
13.2.1 - Cujos valores unitários e/ou global proposto para os serviços sejam manifestamente excessivos
ou inexequíveis. Serão consideradas excessivas, aquelas propostas cujos valores unitários sejam
superiores aos estabelecidos na planilha orçamentária, bem como, aquelas cujo valor global ultrapasse
R$ 422.541,76 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e seis
centavos), serão considerados manifestamente inexequíveis, as propostas que apresentem nos termos
da Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, valores inferiores em 70 % (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:
a) Da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50 % (cinquenta por cento) do valor
orçado pela administração, ou;
b) Valor orçado pela administração.
13.2.2 - Aquelas que não atenderem às exigências do ato convocatório da licitação, bem como as que não
apresentarem a cotação de qualquer dos itens da obra (exceto aqueles itens que estiverem com
quantidades zeros) ou que alterem as quantidades constantes da planilha.
13.2.3- Aquelas que as (propostas) apresentarem com omissões, rasuras, entrelinhas, erros substanciais
de cálculo, preços unitários simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis comprovadamente com
os praticados no mercado, distorções significativas ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos não se
mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores para avaliação determinada e estabelecida neste
Edital, bem como aquelas que não atenderem ao Art. 48 da Lei 8.666/93.
13.3 – CORREÇÃO ADMISSÍVEL
13.3.1 – Nos casos em que a Comissão constatar a existência de erros numéricos nas Propostas de
Preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço
final da Proposta, obedecendo às seguintes disposições:
a). Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado por
extenso, prevalecerá este último.
b). Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por preços unitários, a
Comissão procederá à correção dos subtotais, mantidos os preços unitários constantes das propostas,
alterando em consequência o valor da proposta.
c) Incorreção nos somatórios, admitidos, desde que não significativos e a proposta sendo vencedora,
caberá à retificação também do cronograma físico-financeiro com a correspondente adequação.
13.4 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
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13.4.1 - As propostas de preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem
crescente dos valores e eventualmente corrigidas.
13.4.2 - Para efeito de julgamento das Propostas de Preços classificadas, será utilizado o critério de
MENOR PREÇO GLOBAL, sendo considerada vencedora aquela representada pelo menor preço final
apurado para a execução da obra e classificando-se as demais na ordem crescente dos valores das
propostas apresentadas.
13.5 - CRITÉRIO DE DESEMPATE
No caso de empate entre as Propostas de menor preço, será apurada a vencedora através de sorteio, em
ato público a ser procedido pela CPLMO/PMGM, em conformidade com o § 2º, do art. 45 da Lei Federal nº
8.666/93.
14 - CLASSIFICAÇÃO FINAL
Proclamado o resultado final da licitação, promoverá a CPLMO/PMGM, a remessa dos autos à autoridade
competente com vistas à deliberação final, dando ciência à empresa melhor classificada e promovendo a
sua divulgação.
15 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
Após a deliberação final pela autoridade competente, constatada a sua regularidade, proceder-se-á a
homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à proponente vencedora, com posterior
divulgação no Diário Oficial dos Municípios (AROM).
16 - DA CONTRATAÇÃO
16.1 - CONVOCAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
A contratação será efetivada após, oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do
Termo Contratual, é dado a adjudicatária o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da ciência ao
chamamento, pela Administração, para no local indicado, firmar o instrumento de Contrato.
16.2 – NÃO ATENDIMENTO Á CONVOCAÇÃO
É facultado à Administração Pública, quando o convocado não assinar o Termo do Contrato no prazo e
condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, e assim
sucessivamente ou revogar a licitação.
16.3 – INSTRUMENTO E CONDIÇÕES DE CONTRATO
O Contrato a ser celebrado com a adjudicatária observará rigorosamente as condições estabelecidas
neste Edital, resguardadas as disposições regulamentares da Minuta de Contratual (Anexo XI).
16.4 – GARANTIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO
16.4.1 – Para assinatura do Contrato objeto desta licitação, será exigida da proponente vencedora, a
título de Garantia Contratual, caução no valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do
Contrato, no ato da assinatura do mesmo, conforme Art. 56, § 1º e 2°, da Lei 8.666/93, sendo-lhe
facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, ou Título da Dívida Pública, ou ainda Fiança
Bancária ou Seguro Garantia, respeitando as seguintes condições:
a) Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do contrato, a Contratada ficará obrigada, caso
necessário, a providenciar a complementação ou substituição da garantia, conforme a modalidade que
tenha escolhido.
b) A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou prejuízos
causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos
decorrentes do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.
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c) Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia,
poderá a Contratante convocar a empresa Contratada para que complemente aquele valor inicialmente
oferecido.
d) No caso de rescisão do contrato determinado por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa da
Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e
indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei n. 8.666/93.
e). Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.
8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos
pela execução do contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93).
f) A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada ou restituída após a
execução do contrato, conforme disposto no § 4º do art. 56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o
representante de a empresa Contratada entregar requerimento, dirigido à Secretaria Municipal da Fazenda
– SEMFAZ no Departamento Administrativo Financeiro;
g) A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento do interessado,
respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor
do Contrato ajustado à época da solicitação.
h). Os valores das cauções prestadas serão devolvidos à adjudicatária, após 60 (sessenta) dias do
recebimento definitivo dos serviços.
i). Sobre os valores caucionados, não incidirão juros, correção monetária ou qualquer outro tipo de
reajustamento.
j) Caução final e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições contratuais pela entrega
incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades, independentemente de quaisquer
outros atos legais.
16.4.2 -MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
Não será permitido cotar preço a título de mobilização e desmobilização de canteiro de obras.
16.5 - EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO
A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo Contratual:
a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses elencadas na Seção V, Art. 78, incisos I
a XIII, da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações.
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a administração.
C) Judicial, nos termos da legislação.
16.6 - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS
Os Contratos decorrentes deste Edital, poderão ser alterados, devidamente justificados, conforme Art.
65, da Lei Federal 8.666/93.
16.7 - RECEBIMENTO DO OBJETO
Executado o Contrato, o seu objeto será recebido conforme disposto no inciso I, alíneas “a” e “b”, do
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artigo 73, e inciso III e parágrafo único, do artigo 74, da Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos
Administrativos).
17 - DOS PRAZOS
17.1 - PRAZO DE EXECUÇÃO
a) O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma físico
financeiro em anexo, que será computado excluído o dia do efetivo início e incluindo o dia do vencimento.
b). Entende-se como prazo de execução, o tempo em dias corridos necessários para a efetiva conclusão
dos serviços, bem como, para a realização de todos os testes e ensaios pertinentes.
17.2 - PRAZO DE INÍCIO E DA FISCALIZAÇÃO
O prazo para início dos trabalhos fica fixado em 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Ordem de
Serviço, e deverão ser executados nos termos dos projetos e memoriais apresentados, com aplicação de
material de primeira qualidade sujeitando-se a proponente vencedora a fiscalização por parte do
Município.
17.3 - DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
O prazo a que se refere o sub-item 17.1 poderá ser prorrogado, desde que solicitado à autoridade
competente, num prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do término Contratual, comprovada a justa
causa ou motivos de força maior, devidamente justificados.
17.4 - OUTROS PROCEDIMENTOS
Na hipótese de a Administração não assinar Contrato com a empresa ou com outra, na ordem de
classificação no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam estas liberadas de quaisquer compromissos
assumidos.
18 - MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1- Da 1ª parcela de serviços realizados, deverão acompanhar a mesma:
A) Comprovante de registro no CREA/RO/CAU do respectivo Contrato, com anotação de
responsabilidade técnica de execução da empresa e do profissional.
B) Comprovante de registro da obra na seguridade social.
18.2 - Para fins de liberação e pagamento da 1ª medição em diante, deverão acompanhar as mesmas os
respectivos comprovantes de recolhimento de encargos sociais e do recolhimento do Imposto Sobre
Serviços – ISSQN, da localidade onde os serviços estão sendo executados. Tal procedimento se repetirá
nas medições subsequentes, até conclusão da obra, ficando veiculada à emissão do Termo de
Recebimento Provisório, a aferição de todos os recolhimentos.
18.3 - As medições serão elaboradas mediante avaliações mensais dos serviços executados, com base no
cronograma físico-financeiro apresentado, acompanhados do relatório emitido pela Comissão
Fiscalizadora nomeada pelo Prefeito Municipal.
18.4 - As medições serão irreajustáveis, conforme disposto neste Edital.
18.5 - As medições serão processadas e efetuadas seus pagamentos até o trigésimo dia da data final de
cada medição efetuada.
18.6 - O cronograma físico-financeiro apresentado pelo licitante, deve atender as exigências deste Edital e
seu(s) anexo(s), a ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços, objeto desta licitação.
Até 10 (dez) dias corridos após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial dos Municípios
(AROM), com base nesse cronograma da licitação, será ajustado um cronograma de execução de
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acordo com a programação básica e financeira existente na ocasião, devendo, porém, os serviços serem
executados de acordo com o prazo especificado no Edital. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos
cronogramas, desde que devidamente justificado pelo Fiscal e aprovado necessariamente pelo
Responsável Técnico da Prefeitura devendo os mesmos receber números sequenciais.
18.7 – As alterações contratuais serão feitas conforme preceituações do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
19. - REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
19.1 – Em caso de paralisação ou aditamento de prazo, devidamente justificado, que venha a ultrapassar
a um ano de execução da obra ou serviço, ter-se-á que, as parcelas contratuais excedentes ao prazo de
um ano serão reajustadas, tomando por base a data da abertura da proposta, através da seguinte fórmula:
R = (Ii – Io) x V
Io
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
Io = Índice de preço verificado no mês de abertura da proposta que deu origem ao contrato.
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento.
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obras ou serviços a ser reajustado.
19.2 - Os critérios para correção monetária, serão os estabelecidos na Lei 9.069/95, caso o pagamento
não seja efetuado conforme o Decreto Estadual nº 5.945, de 26 de maio de 1993.
20. - DOS RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1 - É assegurado a qualquer cidadão, o direito de impugnar perante a Comissão Permanente de
Licitações CPLMO/GM, os Termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, de acordo com
o que prevê o Parágrafo 1°, do Artigo 41, da Lei 8.666/93.
20.2 - É assegurado a qualquer proponente, o direito de impugnar os atos praticados pela Comissão
Permanente de Licitações CPLMO/GM, deles recorrer hierarquicamente ou representar, observadas as
disposições do Art. 109, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
20.3- A contratada, em razão de inadimplências, inclusive os referentes ao retardamento na execução dos
serviços, salvo se ensejada por motivo de força maior, caso fortuito, fato da administração ou sujeição
imprevista, submeter-se-á às sanções indicadas no capítulo IV, seção II (Sanções Administrativas), da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais a Contratada
deverá cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados pela CONTRATANTE,
observando ainda, o que dispõe no Projeto Básico (ANEXO I deste instrumento convocatório) o qual
foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão requerente.
21.1 - A empresa contratada fica obrigada a aceitar na mesma condição contratual os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, decorrente de modificações de quantitativos
ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual
atualizado, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta
por cento) para os seus acréscimos. para os seus acréscimos, de acordo com o Art. 65, da Lei n.
8.666/93, respeitando o limite da modalidade Tomada de Preços, sendo o mesmo objeto de exame
pela Procuradoria Geral do Municipio - PROGEM.
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21.2 - Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder
em tempo hábil e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura
encontradas, para devido esclarecimento e aprovação.
21.3 - Comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alterações ou acontecimento que impeçam mesmo temporariamente, a Contratada de cumprir seus
deveres e responsabilidade relativa à execução do Contrato, total ou parcialmente, por motivo
superveniente.
21.4 - A Empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação
fiscal, social, tributária e trabalhista, bem como, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a
terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores.
21.5 - A Empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, desfazer
e/ou refazer, prioritária e exclusivamente as suas custas e riscos, no total ou em parte e dentro de um
prazo não superior ou original, os serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas,
imperfeições ou recusados pela Administração Municipal, decorrentes de culpa da empresa prestadora
dos serviços, inclusive do emprego de mão-de-obra, pelos acessórios ou materiais impróprios ou de
qualidade inferior.
21.6 - Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive, prestar informações e esclarecimentos
quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços.
21.7 - Garantir durante a execução a proteção e a conservação de todos os serviços, até o seu
recebimento definitivo.
21.8 - A empresa contratada se obrigará a manter na execução dos serviços, o pessoal dimensionado,
qualquer que seja a influência salarial do mercado de trabalho local, bem como o equipamento necessário,
podendo, porém, a fiscalização exigir em ambos os casos e a qualquer momento, o aumento ou redução
dos mesmos, de acordo com as necessidades detectadas.
21.9 – Cumprir todas as Normas Regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.
21.10 – Responsabilizar-se pelos custos com desligamento e ligações provisórias junto à Concessionária
de Energia ou fornecimento de gerador de energia.
21.11 - Executar diretamente, todos os serviços contratados ressalvados a hipótese de subcontratações
parciais, devidamente autorizadas pela contratante, as quais apenas poderão ser celebradas com
empresas aceitas, após apurar-lhes a Capacidade Jurídica, a Capacidade Técnica, Idoneidade
Financeira e a Regularidade Fiscal e Trabalhista.
21.12- Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavações exploratórias que se fizerem
necessárias e indispensáveis à elaboração do projeto executivo.
21.13 - Obrigatório à contratada manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.
21.14 – A Contratada está obrigada a colocar e manter no local dos serviços/obra, placa discriminando o
objeto e o número deste contrato, com o respectivo valor, encabeçado do “slogan” PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM/RO, de conformidade com o estabelecido pela Administração da
Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim.
21.15 – E demais obrigações constantes no Projeto Básico.
22 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
As obrigações da CONTRATANTE serão conforme disposições contidas no Projeto Básico (ANEXO I
deste instrumento convocatório), o qual foi devidamente aprovado pelo ordenador de despesa do órgão
requerente;
22.1 - É compromisso do CONTRATANTE, o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, a prestação de
todas as informações indispensáveis a regular execução das obras, o pagamento oportuno das parcelas
devidas e ainda a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, seu registro e a devida
publicação no Diário Oficial dos Municípios (AROM).
22.2 – Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução dos serviços, bem como atestar nas notas fiscais e
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faturas a efetiva prestação dos serviços, por meio de representante especialmente designado conforme os
termos deste contrato;
22-3 – Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a Contratada entregar fora das especificações técnicas
e comunicá-la oficialmente de quaisquer falhas ocorridas.
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá,
durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão Permanente de
Licitações CPLMO/PMGM, a qualquer título que seja ressalvada a hipótese de requisição, pela própria
Comissão, do concurso de peritos visando ao exame de dados, informações ou documentos.
23.2 - A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das documentações e das
propostas das ofertantes, poderá proceder alterações concernentes a esta licitação, por sua iniciativa,
fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes
facultado, em sendo o caso, adiar a data do recebimento das documentações e propostas.
23.3 - As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva
responsabilidade da ofertante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer indenização da
Administração.
23.4- As omissões porventura existentes neste Edital, serão sanadas pela Comissão Permanente de
Licitações – CPLMO/PMGM, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, bem como
diretrizes expedidas pelos órgãos que se constituírem fontes de recursos financiadores.
23.5- A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado conhecimento de quaisquer
impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimento de dúvidas e suas respectivas respostas, que
passarão incontinentes a integrar o presente ato convocatório, de acordo com o art. 41, § 1º.
23.6- A critério da Administração Pública está licitação poderá:
23.6.1- Ser anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado; ou
23.6.2 - Ser revogada, a juízo da Administração, ser for considerada inoportuna ou inconveniente ao
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta.
23.7 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte:
23.7.1- A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei 8.666/93;
23.7.2 - A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na condição
anterior; e
23.7.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
23.8 - Somente será permitido ser aditivo, até o valor da modalidade licitada, nos termos da Lei Federal nº
8.666/93.
23.9 - A simples entrega dos envelopes por parte da empresa participante, traduz pleno conhecimento,
bem como implica na aceitação de todas as condições estabelecidas no presente edital.
23.10 – As notificações necessárias relativas a esta licitação, bem como a divulgação de resultados de
cada fase, poderá ser procedida via protocolo ou por meio de fax, em número fornecido pela empresa,
sendo o comprovante de transmissão anexado aos autos, ou ainda através de publicação no Diário Oficial
dos Municípios (AROM).
23.11 – A presente Licitação não prevê o pagamento antecipado de despesas de qualquer natureza a
titulo de instalação e mobilização dos serviços.
23.12 - A cidade de Guajará-Mirim/RO, será considerada domicílio desta Licitação e foro competente
para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e procedimentos dela resultantes.
24 – ANEXOS
Fazem parte deste edital, como se nele estivessem transcritos, todos os anexos e documentos constantes
do Processo n° 768/2.022.
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ANEXO I - Projeto Básico
ANEXO II - Carta de apresentação dos documentos de habilitação;
ANEXO III - Termo de Compromisso;
ANEXO IV - Declaração de Responsabilidade e Liberação Ambiental;
ANEXO V – Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
ANEXO VI - Carta Proposta;
ANEXO VII – Decl. de disponibilidade das instalações dos equipamentos, máquinas e do pessoal técnico;
ANEXO VIII – Declaração Superveniência;
ANEXO IX – Declaração da não Exploração do Trabalho Infantil;
ANEXO X - Declaração de MEI, ME’s e EPP’s;
ANEXO XI - Minuta de Contrato;
ANEXO XII- SUMARIO: Plano de Trabalho, Memorial descritivo, Planilhas de Custos e CronogramaFísico-Financeiro.
Guajará-Mirim/RO 24 de junho de 2022.
--------------------------------------------------Silvio Fernandes Villar
Presidente da CPLMO
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
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ANEXO II (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Local e data:
A
Prefeitura do Município de Guajará-Mirim/RO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL E OBRAS- CPLMO
AV. XV DE NOVEMBRO, N° 930 - BAIRRO CENTRO
GUAJARÁ-MIRIM - RO.
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004-2022/CPLMO-PMGM
Prezados Senhores:
Em cumprimento aos ditames Editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação de
V.Sªs, os documentos abaixo relacionados, necessários para a licitação referenciada:
- (DESCREVER OS DOCUMENTOS)
Na oportunidade, credenciamos junto à CPLMO-GM, o Sr. .........................................., Cédula de
Identidade nº ......................., Órgão
expedidor ................, ao qual outorgamos os mais amplos
poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e,
enfim praticar os demais atos no presente processo licitatório.
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa
plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos.
Atenciosamente,
________________
NOME DA EMPRESA
____________________________________________________________________
ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
Endereço, fone/fax e telefone para contato
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ANEXO III (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
TERMO DE COMPROMISSO
A
Prefeitura do Município de Guajará-Mirim/RO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE MATERIAIS E OBRAS- CPLMO
AV. XV DE novembro, N° 930 - BAIRRO CENTRO
GUAJARÁ-MIRIM - RO.
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022/CPLMO-PMGM
Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a executar os serviços de que trata o Edital da
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-CPLMO/PMGM, pelos preços constantes da nossa PROPOSTA DE
PREÇOS – ENVELOPE “2”, e de acordo com os Quadros de Quantitativos especificados neste Edital.
Declaramos ainda, que:
a) - Visitamos a área destinada à execução dos serviços e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação, de suas características e dificuldades ou não visitamos o local da obra, mas
assumimos incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços.
b) - Declaramos plena submissão às condições e exigências deste Edital, em todas as fases da licitação.
c) – Declaramos a assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição às condições
estabelecidas no presente Edital.
d) – Reconhecemos o direito da Administração Pública de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a
execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, na forma da
Lei.
e) – Concordamos em firmar o contrato para execução dos serviços relacionados na presente proposta,
pelos respectivos preços, se para isso formos notificados pela Secretaria Municipal de Educação – SEMEDPMGM.
f) – A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação da
mesma.
Guajará-Mirim, em ____ de _______de 2.022.
________________
NOME DA EMPRESA
_____________________________________
ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
Endereço, fone/fax e telefone para contato

Obs.: Deverão ser indicados o nome da firma e os nomes e funções das pessoas que assinarem a
proposta.
Obs.: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente
assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 004/2022/CPLMO-PMGM
A (nome da empresa licitante), por seu representante legal declara, para os devidos fins de direito, que
conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível
federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à
preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto da licitação
em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela
PREFEITURA, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento
do conteúdo no relatório de impacto de meio-ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação,
autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações
previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.
Declara, também, que assume, sem repasse à PREFEITURA, toda a responsabilidade por danos e
ônus, que venham a ser associados às obras e serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº
004/2022/CPLMO-PMGM, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos
nesta declaração.

..............................., ... de ............... de 2022.

______________________________________________________
(Carimbo e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante)

Obs.: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente
assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
_________________________________(Identificação completa do representante da licitante), como
representante devidamente constituído de ______________________ (identificação completa da licitante
ou consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no subitem
_______(completar) do Edital _____________(completar com identificação d Edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)
A proposta apresentada para participar da _______________________(identificação da Licitação)
foi elaborada de maneira independente pelo ______________________ (Licitante/Consórcio) e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da _____________(Identificação da Licitação),
por qualquer meio ou pessoa;
(b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da _____________ (identificação
da Licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
da ______________(identificação da Licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) Que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) quanto a participar ou
não da referida Licitação;
(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________ (identificação da
Licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________(identificação da
Licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Guajará-Mirim – RO, _______ de _______________________ de _________.
_________________________________________________________________
(Representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.

da
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ANEXO VI

CARTA PROPOSTA
A
Prefeitura do Município de Guajará-Mirim/RO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL E OBRAS- CPLMO
AV. XV DE NOVEMBRO, N° 930 - BAIRRO CENTRO
GUAJARÁ-MIRIM - RO.
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022/CPLMO-PMGM
Abertura: xx de xxxxxxx de 2.022.
Horas: Às xx:xxx horas.
Senhora Presidente,
Encaminhamos a essa Comissão Permanente de Licitações – CPLMO-PMGM, nossa Proposta em
anexo, referente à Licitação em epígrafe, objetivando a execução dos serviços:
Nossa Proposta tem preço global fixado em R$ (.......), compostos e irreajustáveis de acordo com
exigências do Edital. O prazo para execução dos serviços é de ...... (..............) dias corridos, contados da
ordem de serviços. O prazo de validade de nossa proposta é de ........ (.......) dias, a partir da abertura da
proposta.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o CONTRATO no
prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. _____, Carteira de
Identidade nº ____ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ______, e CPF nº _____, como
representante legal desta empresa.
Informamos ainda, que os pagamentos, deverão ser efetuados na Conta Corrente nº
, do Banco.

,

Agência

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da
licitação e seus anexos.
Atenciosamente,
________________
NOME DA EMPRESA
___________________________________________________________________
ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
Endereço, fone/fax e telefone para contato
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ANEXO VII
(Timbre/identificação da empresa)
RELAÇÃO/DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES,
DOS EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E DO PESSOAL TÉCNICO

A empresa (Nome/CNPJ/endereço), declara para fins de participação na licitação da TOMADA DE
PREÇOS N° 004-2022/CPLMO-GM, que caso seja vencedora do certame, as instalações, os
equipamentos/máquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponíveis para
execução dos serviços objeto da presente licitação.
Declaramos ainda que os equipamentos/ máquinas, bem como as instalações aqui relacionadas
encontram-se em perfeitas condições de uso.
INSTALAÇÕES:
QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS:
QUANT.
DISCRIMINAÇÃO

PESSOAL TÉCNICO:
QUANT.

MARCA/MODELO

OBSERVAÇOES

ANO DE FAB.

QUALIFICAÇÃO

CAP/POT

LOTAÇÃO

_____________________________
NOME DA EMPRESA
_____________________________________________________
ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
Endereço, fone/fax e telefone para contato

Obs.: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente
assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

_________________________________________________inscrita
no
CGC/MF
sob
o
n.º______________________, sediada sito a ________________________________________
n.º___________ , no Bairro_______________________________ , Cep. ______________ , Declara sob
as Penas da Lei, conforme parágrafo 2º, art. 32 da Lei n.º 8.666/93, consolidada pelo art. 3º da Lei n.º
8.883/94,para fins de participação na TOMADA DE PREÇO nº 004/CPLMO/2.022, da Prefeitura Municipal
do Município de Guajará-Mirim, que até a presente data, NÃO EXISTE FATOS SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO para sua Habilitação no presente Certame Licitatório, bem como não se encontra em estado
de inidoneidade declarado ou suspenso, por nenhum órgão da administração pública, federal, estadual,
municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Guajará – Mirim/RO, ___ de _____________ de 2.022.

___________________________________
Nome e Assinatura do Representante legal

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA

Obs.: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente
assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DA NÃO EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
PROCESSO Nº 768/2022- SEMED

A proponente ................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (a)...................................., portador (a) da Carteira de Identidade no............................ e do
CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

Guajará-Mirim/RO, em _____ de _____________ 2.022.

PROPONENTE

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Obs.: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente
assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO X
TOMADA DE PREÇO N° 004-2022/CPLMO
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

______________________________________________ inscrito no CGC/MF sob o n°
_____________________, sediada sito a __________________________ n° _______________, no
Bairro ______________, CEP _________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.
(a) _______________________ portador (a) do RG n° ____________________ e inscrito(a) no CPF sob
n° ________________________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem ............ do
edital de TOMADA DE PREÇO n° 004/CPLMO/2022, sob pena de aplicação na sanções administrativas
cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4 do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/06 e suas alterações, e tendo interesse em se beneficiar dos benefícios nela contidos para efeitos de
licitação, quando e no que couber.
Guajará-Mirim/RO, ___ de _____________________de 2022.

______________________
Nome e Assinatura do Representante Legal

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA

Obs.: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente
assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO XI
MINUTA DE CONTRATO N° XX/2022
PROCESSO N° 768/2022

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA
PÚBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ- MIRIM/RO E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX, PARA FINS
QUE ESPECIFICAM.

O Município de Guajará Mirim/RO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob
nº 05.893.631/0001-09, com sede Avenida XV de Novembro nº 930, centro, neste ato representado pela
PREFEITA MUNICIPAL, Sra. RAISSA DA SILVA PAES, brasileira, casada, RG nº.1241047
SESDEC/RO, CPF nº.
012.697.222-20, daqui em diante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa
XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ de nº XXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXX, n° XXX,
Bairro XXXXXXX, município de Guajará Mirim/RO, neste ato representada por XXXXXXXXXXX, neste ato
denominada simplesmente CONTRATADA, tem justo e acertado o presente Contrato, que tem por
finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução dos serviços, tudo de acordo com
a legislação vigente, em especial a lei Federal nº 8.666/21, resultante do procedimento na modalidade de
TOMADA DE PREÇO, conforme processo administrativo nº 768/2022, conforme as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
SALOMÃO SILVA no Município de Guajará-Mirim/RO - Convênio-211/PGE-2022, conforme os termos do
Projeto básico e das Planilhas em anexo ao Processo Administrativo nº 768/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CASOS OMISSOS
O respaldo jurídico do presente Contrato se encontra consubstanciado na Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações, no procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022, bem como na
respectiva proposta vencedora, desde que em consonância com o interesse público.
§ 1º Os casos omissos, porventura existentes, serão comunicados à Excelentíssima Prefeita Municipal
que o encaminhará à Procuradoria Geral do Município para se pronunciar, devendo ser resolvido nos
moldes da legislação vigente.
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇO
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços o valor total de R$ XXXXXXXXXXXXXXX, de
acordo com as medições e nos termos estabelecidos no cronograma físico-financeiro.
CLÁUSULA QUARTA-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado conforme programação constante no memorial descritivo da obra. Após
comprovada a execução dos Serviços, constatado a liquidação da despesa, obedecendo à ordem
cronológica, com apresentação de regularidade fiscal da empresa com relação às certidões negativas de
débitos do FGTS/INSS/MUNICIPAL.
§ 1º Ao Município CONTRATANTE, fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, por ocasião da
realização dos serviços, objeto desta licitação, estes não estiverem de acordo com o Projeto Básico, o
Projeto Executivo, a Planilha de Composição de Custos e o Cronograma Físico- Financeiro.
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§2º Os pagamentos serão realizados de acordo com as medições, aprovadas pela equipe de recebimento
e fiscalização da obra. O primeiro pagamento dos Serviços só poderá ser autorizado após o devido
registro da obra no CREA ou CAU/RO.
§3º O pagamento será efetuado até 25 (vinte e cinco) dias contados a partir da apresentação da nota
fiscal.
§4º A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da contratada em relação às condições de
habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado
aos autos do processo.
§5º No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão
devolvidos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a contratante por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
§ 6º Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de pagamentos no objeto desta
licitação.
§ 7º Não haverá pagamento de mobilização de instalações, equipamentos ou pessoal.
4.1 Deverá ser efetuada a apresentação pela CONTRATADA junto a SEMFAZ, da respectiva Nota Fiscal
relativa aos serviços prestados, e a comprovação de regularidade fiscal da CONTRATADA.
§ 1º. O preço aludido na cláusula supra inclui o BDI e o pagamento de todos os encargos e custos de
responsabilidade da CONTRATADA, especialmente os impostos e taxas vigentes na legislação brasileira,
os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, os custos diretos e indiretos, bem como, os demais
custos inerentes, tais como, manutenção, transporte e outros necessários ao perfeito cumprimento deste
contrato.
§ 2°. No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar obrigatoriamente as seguintes referências.
A.

O objeto do contrato;

B.

O número do processo que deu origem à contratação.

§ 3°. Ao Município fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, por ocasião da prestação de
serviços, estes não estiverem de acordo com as exigências da Cláusula Primeira deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA-DA VIGÊNCIA
O contrato terá validade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da expedição da ordem de serviço, podendo
ser prorrogado depois de se proceder à devida justificativa por escrito, mediante prévia autorização da
Excelentíssima Prefeita Municipal.
§1°. O prazo estipulado para início da execução da obra e serviços é de 05 (cinco) dias úteis,
contados da datade expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE;
§ 2º. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, nas
condições acima referidas, desde que ocorra qualquer motivo estipulado no artigo 57, § 1º, da Lei nº.
8.666/93 e alterações., nas condições acima referidas, desde que ocorra qualquer motivo estipulado no
artigo 57, § 1º, daLei nº. 8.666/93 e alterações.
§ 3º. A empresa vencedora prestará e entregará os serviços, objeto deste contrato, bem como procederá à
sua execução, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, de acordo com o Projeto Básico, o Projeto Executivo e
o Cronogramafísico-financeiro, observado o §1º.
§ 4º. A empresa vencedora do certame prestará os serviços nos locais estabelecidos no Projeto Básico.
§ 5º. Por ocasião da realização dos serviços, a empresa expedirá o termo de medição, conferido e
recebido pela Comissão de Recebimento de Obras, que verificará se todas as condições exigidas
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no presente contrato foram atendidas. Na ocasião, a empresa emitirá, juntamente com a medição, a
fatura/nota fiscal, que será certificada pela supramencionada Comissão e, posteriormente, encaminhada à
Secretaria Municipal de Saúde para efeito de pagamento;
§ 6º. No prazo de 15 (quinze) dias, após o término da última medição, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes, a Prefeitura Municipal, através da Comissão de Recebimento de Obras, depois de
verificadas todas as exigências pertinentes aos serviços executados, emitirá o Termo de Recebimento
Provisório;
§ 7º. Após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para a verificação da adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o cumprimento pela empresa do disposto no artigo 69 da Lei nº. 8.666/93 e
alterações, serão os serviços recebidos, definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes.
CLÁUSULA SEXTA- DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
A despesa com a execução do presente CONTRATO correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.0009.9496.0000
Elemento: 4.4.90.51.00 Despesas de Capital
Ficha nº: 609
Unidade Orçamentária: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.0009.9496.0000
Elemento: 4.4.90.51.00 Despesas de Capital
Ficha nº: 604
CLÁUSULA SÉTIMA- DA GARANTIA
Visando garantir a total execução deste Contrato, a CONTRATADA prestará em até 10 (dez) dias úteis, a
contar da data de assinatura do contrato, garantia no valor equivalente a 3% (três por cento) do valor
global da contratação, cabendo-lhe optar dentre as modalidades caução em dinheiro ou títulos da dívida
pública, seguro garantia ou fiança bancária, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 56, da Lei
nº 8.666/93, cujo prazo de vigência será coincidente com o deste contrato, sendo a mesma reajustável.
§ 1º. A não apresentação da garantia no prazo estipulado constitui motivo de rescisão contratual, salvo por
justificativas aceitas pela Administração;
§ 2º. A garantia apresentada será integrada ao presente contrato por meio de apostilamento;
§ 3º. No caso de ocorrer rescisão contratual na forma dos incisos I a XI, do artigo 78, da Lei 8.666/93, a
garantia não será restituída, ocorrendo a sua apropriação a título de indenização à CONTRATANTE;
§ 4º. A substituição da garantia será permitida, desde que requerida pela CONTRATADA, autorizada pela
CONTRATANTE, e se referir a uma das modalidades elencadas no artigo 56, §1º, da Lei 8.666/93;
§ 5º. A garantia de que trata esta cláusula somente será liberada após a assinatura do termo de
recebimento definitivo da obra.
CLÁUSULA OITAVA- DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES
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O CONTRATANTE se obriga a:
a) Efetuar o pagamento correspondente à prestação do serviço contratado;
b) Conferir e atestar a entrega das obras;
c) Assegurar-se da boa qualidade dos serviços entregues, verificando sempre o seu bom desempenho.
d) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra.
e)

Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contratado;

f) Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante solicitação escrita, informações
adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
g) Fiscalizar a execução dos serviços objeto deste instrumento, podendo sustar, recusar ou desfazer a
entrega se não estiver de acordo com as exigências estipuladas.
A CONTRATADA se obriga a:
A.
Manter e executar os serviços conforme especificação estabelecido do Termo de Referência,
Projeto Básico e seus anexos.
B.

Entregar a obra dentro do prazo previsto neste documento.

C.
Todas as despesas relativas à instalação do serviço, execução dos serviços, mão-de-obra,
equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais,
impostos, taxas e emolumentos, leis sociais, etc, bem como providências quanto a legalização da obra
perante os órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, correrão por conta da Contratada.
D.
A Contratada deverá ter à frente dos serviços, responsável técnico, devidamente habilitado, além
de ter encarregado do serviço, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho e
pessoal especializado de comprovada competência.
E.
Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a Contratada deverá obter todo
e qualquer tipo de licença inclusive ambiental, junto aos órgãos fiscalizadores e concessionárias de
serviços públicos, para a execução destes serviços, bem como após sua execução, os documentos que
certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias.
F.
Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, a
época própria, tais como: salários, cursos de reciclagem, uniformes, exames de saúde física e mental e de
aptidão psicológica, seguros de acidentes, seguros de vida, auxílio-funeral, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, auxilio alimentação/refeição, vales-transportes, etc, quando concernente, e
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas.
G.
Recolher todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los a época própria.
H.
Atender todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes
de trabalho, inclusive o transporte, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os empregados
durante a execução dos serviços.
I. Responder por todo e qualquer dano que causar ao Município ou a terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município.
J. Armazenar todo o material, conforme orientação dos fabricantes, evitando perdas, danos ou possíveis
extravios, arcando com qualquer prejuízo decorrente da inobservância de tal exigência;
K.
responsabilizar-se pela guarda e vigilância do material, ferramentas e equipamentos, tanto no
canteiro como no local da obra, bem como pelo controle de acesso de pessoal e veículos de entrega e
retirada de materiais, equipamentos, ferramentas e outros;
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L.
Autorizar descontos em suas faturas do valor correspondente aos danos, pertinentes aos
pagamentos mensais que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou
extrajudicial.
M.
Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, decorrentes de modificações quantitativos ou projetos ou especificações, conforme disposto
no §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93 e alterações.
N.
Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022.
O.

Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade local de prestação dos serviços.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS

O não cumprimento do objeto do presente Contrato, e das demais cláusulas, implicará na aplicação
de sanções aCONTRATADA, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 1º - As sanções de que trata o caput desta cláusula, poderão ser das seguintes naturezas:
a)

Advertência;

b)

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Nota de Empenho;

c)

Rescisão da Carta-Contrato;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Prefeitura
Municipal.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração os prejuízos causados, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.
§ 2º. Fica fixado o percentual de 0,05% sobre o valor da adjudicação, a título de multa de mora, por dia
de atraso na execução dos serviços, até o 30º (trigésimo) dia, salvo comprovadamente justificado
pela empresa e aceito pela Excelentíssima Prefeita Municipal.
§ 3º. Ultrapassado o prazo acima mencionado, a empresa adjudicatória ficará sujeita, ainda, à multa
correspondente a 2% do valor adjudicado.
§ 4º. O valor da multa aplicada será descontado do pagamento e, quando for o caso, cobrado
judicialmente.
§ 5º. As sanções previstas alíneas a, c, d e e, poderão ser aplicadas cumulativamente com a alínea b,
facultada a defesaprévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de acordo com o previsto no
inciso I, do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 1º - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a comunicar tal decisão a
CONTRATADA por escrito.
§ 2º - Na ocorrência da rescisão prevista no caput desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a
CONTRATANTE, em virtude desta decisão.
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§ 3º - Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista nos
artigos 77 a 80da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA VINCULAÇÃO
Fica este contrato vinculado à TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022, a proposta constante no Processo n.
768/2022, bem como ao Projeto Básico que compõe o mesmo, e as disposições da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS
O respaldo jurídico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal 8.666/93 e
alterações, nos termos da proposta constante no Processo n.º 768/2022, e que não contrariem o
interesse público, nos casos omissos.
§ 1º - Os casos omissos, porventura existentes, serão comunicados à Excelentíssima Prefeita Municipal,
que o encaminhará à Procuradoria Geral do Município para se pronunciar, devendo ser resolvido nos
moldes da legislação vigente e que não contrariem o interesse público.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-ALTERAÇÃO
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei
8.666/93, devidamente comprovado, limitado ao previsto na modalidade da tomada de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- FISCALIZAÇÃO
Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei 8.666/93 e alterações, fica designada a Comissão de
Recebimento de Obras, nomeados os seus integrantes por Decreto do Executivo, para acompanhar a
execução e fiscalizar a execução das obras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO
É expressamente vedado à Contratada transferir a terceiros as obrigações assumidas neste Contrato, sem
expressa anuência do Município de Guajará Mirim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Guajará-Mirim, como único competente para dirimir
as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por
qualquer outro.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento para que produza seus efeitos
legais e jurídicos.Guajará-Mirim,
de de 2022.

RAÍSSA DA SILVA PAES
Prefeita MunicipalContratante
Empresa Contratada

ADEMIR DIAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:
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CALCULO DE BDI;
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
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CURVA ABC
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MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - Memorial Descritivo
A obra trata-se da Escola Municipal Salomão Silva no município de Guajará- Mirim, com área total
construída de aproximadamente 1.646,24 m².
Descrição da Obra: Será demolido parte da alvenaria existente, assim como a remoção das telhas de
fibrocimento e estrutura de madeira, assim como louças e acessórios, conforme indicação de projeto
arquitetônico, será instalada algumas louças sanitárias para adequação de banheiros, assim como
trocada toda rede elétrica da edificação, conforme projeto hidrossanitário e elétrico, respectivamente.

Área construída: 1.269,96 m²
Custo da obra sem BDI: R$ 328.0009,78BDI
adotado: 28,82 %
Custo da obra com BDI: R$ 422.542,20Custo por
m²: R$ 256,67 / m².
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I - FINALIDADE
A presente especificação técnica visa estabelecer as condições gerais para a obra de reforma da Escola
Municipal Salomão Silva no Município de Guajará-Mirim - RO.

II - DISPOSIÇÕES GERAIS
As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das
propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a
serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se
de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES
julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas especificações, deverão
ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso
venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da
licitação.
1.0 - OBJETO
O objeto destas especificações é a obra de reforma da Escola Municipal Salomão Silva no Município de
Guajará-Mirim - RO.
2.0 - DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA
Será demolido parte da alvenaria existente, assim como a remoção das telhas de fibrocimento e
estrutura de madeira, assim como louças e acessórios, conforme indicação de projeto arquitetônico,
será instalada algumas louças sanitárias para adequação de banheiros, assim como trocada toda rede
elétrica da edificação, conforme projeto hidrossanitário e elétrico, respectivamente.








Remoção de telhas de fibrocimento;
Remoção de trama de madeira;
Remoção de Forro PVC;
Execução de estrutura madeira para Cobertura;
Execução de Piso Granilite;
Pintura Geral

3.0 - REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por preço global.
4.0 - PRAZO
O prazo para execução da obra será de 120 (Cento e Vinte) dias corridos, contados a partir da data de
emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura docontrato, devendo a CONTRADA submeter à
aprovação da Prefeitura Municipal deGuajará - Mirim a sua proposta de cronograma físico-financeiro para
a execução da obra.
5.0 - ABREVIATURAS
No texto das especificações técnicas usadas, além de outras consagradaspelo uso, as seguintes
abreviaturas:
PMGM
: Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim.
FISCALIZAÇÃO
: Engenheiro ou preposto credenciado pela PMGM
CONTRATADA
: Firma com a qual for contratada a execução de obrasABTN :
Associação Brasileira de normas Técnicas
CREA - RO
: Conselho Regional Engenharia, Agronomia Rondônia ART
: Anotação de
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Responsabilidade Técnica

6.0 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Serão
documentos
complementares
a estas especificações
técnicas,
independentes de transcrição:
- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas
- Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZAÇÃO;
- As normas do Governo do Estado do Rondônia e de suas concessionárias deserviços públicos e
- Normas do CREA/RO.

7.0 - MATERIAIS
Todos os materiais necessários serão fornecidos pela contratada, deverão ser de primeira qualidade e
obedecer às normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas especificações constituem apenas
referencias, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

7.1 - Condições de similaridade
Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por
outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído:
qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipos, função, resistência, estética e
apresentação) e mesma ordemde grandeza de preços.

8.0 - MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos diversos
serviços.
Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, transporte, alojamento
e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra.
A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das
obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação relativa à
obra:




Certidão Negativa de Débitos com o INSS;
Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e Certidão de Quitação deISS referente
ao contrato.

9.0 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART referentes à execução da
obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE. A guia da ART deverá ser mantida no
local dos serviços.
Com relação ao disposto no Art. 618 do código Civil Brasileiro, entender-se que o prazo de 05 (cinco)
ano, nele referido, é de garantia e não de prescrição.
O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do código Civil Brasileiro.
10.0 - PROJETOS
O projeto de arquitetura, Estrutura serão fornecidos pela CONTRATANTE.
Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, CREA e
Governo do Estado prevalecerão a prescrição contida nas normas desses órgãos.
Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a seguinte
prevalência:
- As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre osprojetos e
caderno de encargos;
- As cotas dos desenhos prevalecem suas dimensões, medidas em escala;
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- Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e
- Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.
III - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS
Todos os serviços necessários para execução da obra descrita nos itens 1.0 e
2.0 deverão ser executados conforme prescrito nos projetos fornecidos, nas normasvigentes sobre
cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais.

1.0 – ADMINISTRAÇÃO
1.1 – Administração
1.1.1 – Administração e controle (Visita Técnica Engenheiro 1h/dia)
O acompanhamento da obra deverá ser feito por profissional devidamente habilitado e registrado no
sistema CREA/CAU, para o correto acompanhamento da obra.

2.0 – CANTEIRO DE OBRAS
2.1 – Placa de obra
2.1.1 – Placa de obra em Chapa de Aço Galvanizado (3,00 x 2,00)
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa, cujo padrão será fornecido pela CONTRATANTE.
A placa deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obra, devendo a sua localização
ser, previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 – Demolições/Retiradas
3.1.1 – Remoção de Telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem
reaproveitamento.
3.1.2 – Remoção de Trama de Madeira para Cobertura, de forma manual semreaproveitamento.
3.1.4 – Remoção de Forro de Drywall, PVC e Fibromineral, de Forma Manual sem
reaproveitamento.
Antes dos serviços de demolição a CONTRATADA, deverá isolar o local para que os funcionários e
colaboradores que não estejam envolvidos no processo, não ultrapassem os limites e ocorram acidentes.
Deverá a CONTRADA, fazer a devida análise do local que será demolido, com o intuito de verificar se
não será necessário serviços de reforço estrutural, caso contrário somente fazer o devido escoramento
dos elementos estruturais e realização da demolição da alvenaria.

4.0 - COBERTURA
4.1 – Madeiramento
4.1.1 – Fabricação e Instalação de Estrutura Pontaletada de Madeira não Aparelhadapara
Telhados com Até 2 águas.

4.1.2 – Trama de Madeira Composta por Ripas, Caibros e Terças Para Telhados de até2 Águas para
Telha Ondulada de Fibrocimento. Incluso Transporte Vertical. AF_12/2015.
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’snecessários, sendo que
os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados,
através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão
romper-se ou despregar-se com relativa facilidade).

Avenida 15 de novembro nº 930 – centro – CEP 76.850-000 – Fone – fax (069) 3541 - 6858

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPLMO

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou
oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as
tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento.
Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia
tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser
verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada
para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm.
A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas
opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as
extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado,
as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente
à espessura de duas ripas.
No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com
arame recozido galvanizado.
Na colocação das telhas, manter sobreposição longitudinal de no mínimo 10cm;
- Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados
pela respectiva normalização devem ser expurgadas.
Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser
adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o
afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm.
4.2 – Telhamento com Telha de Fibrocimento

4.2.1 - Telhamento com Telha Ondulada de Fibrocimento e=6mm, com Recobrimento Lateral de ¼ de
onda para Telhado com inclinação de 10º, com até duas águas incluso o içamento.
A execução da cobertura – estrutura e telhamento obedecerão rigorosamente aos desenhos e detalhes
fornecidos pelo CONTRATANTE.
As inclinações obedecerão às determinadas em projeto, sendo, no entanto, recomendados os seguintes,
conforme o tipo de material utilizado como telha.

4.3 – Forro de PVC
4.3.1 – Forro em Réguas de PVC, Frisado, Para Ambientes comerciais Transportevertical.
Deverá ser marcada na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser,
o local em que será instalado o forro, com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante,
marcando a posição exata onde serão fixadas as
guias (perfis de acabamento em “U”), deverá ser fixada as guias nas paredes (perfis de acabamento em
“U”).
Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos perfis F-47
e os pontos de fixação dos arames (tirantes). Observando o espaçamento de 1.000 mm entre os
arames (tirantes)Fixar os rebites no teto e prenderos arames (tirantes) aos rebites.
Deverá ser colocado os suportes niveladores nos arames (tirantes), encaixando os perfis F-47 (perfis
primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura
correta do rebaixo do teto, ajustando o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as
dimensões do ambiente onde serão aplicadas, encaixando as réguas de PVC já ajustadas no
acabamento previamente instalado e deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do
acabamento escolhido.
Deverá ser fixado as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação no último perfil,
caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortando e utilizando um estilete, no
lado do encaixe fêmea, de tal maneiraque a peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponível.
Deverá ser colocado as duas extremidades da régua dentro do acabamento, com a ajuda de uma
espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior.
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5.0 - PISOS
5.1 – Piso de Pedra
5.1.1 – Piso Granilite, Marmorite ou Granitina em Ambientes Internos
Deve ser garantido o nivelamento do local, assim como a regularização para queseja executado o piso
em granilite, prevendo as juntas de dilatação.

6.0 - PINTURAS
6.1 – Pintura de Paredes
6.1.1 - Aplicação manual de Fundo Selador Acrílico em Paredes Externas
Inicialmente será passada uma lixa fina sobre as superfícies de reboco, logo em seguida aplica-se uma
demão de líquido selador ou preparador de parede, de preferência de marca de conhecida procedência
e respeitado a natureza de similaridade, para proporcionar homogeneidade, agregação de partículas e
uniformidade da superfícieque será a pintada.

6.1.2 - Aplicação Manual de Tinta Látex Acrílica em Paredes Externas, Duas Demãos
As tintas a serem utilizadas serão de primeira qualidade, marca SUVINIL, em cores a serem definidas
pela FISCALIZAÇÃO.
As paredes internas serão pintadas com tinta acrílica semi-brilho; parte da fachada do centro de
convivência será pintada com tinta acrílica própria para exteriores. As tintas a serem utilizadas serão de
primeira qualidade, marca SUVINIL, em cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO.
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e definitivamente secas e curadas,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. As superfícies só poderão ser
pintadas quando perfeitamente enxutas.
Deve a CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE uma amostra de pintura, com as dimensões (0,50
x 1,00) m, sob iluminações semelhantes e em superfície idêntica ao local a que se destina.
Os painéis externos de alvenaria receberão pintura com tinta a base de, ACRÍLICA, destinado a
superfície que se destina, deverão ser observados os cuidados citados nos itens anteriores e obedecidos
obrigatoriamente as recomendações do fabricante quanto à qualidade e aplicações do material
correspondente, que serão os parâmetros a serem seguidos pela empresa construtora, as demãos
aplicadas serão aquelas definidas em planilha orçamentária e que sejam suficientes para proporcionar a
cobertura da película na cor definida.
Deverão ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em vidros e outras superfícies
que não receberão pintura.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os materiais e equipamentos utilizados nas instalações elétricas deverão atender às normas da
ABNT.
A empresa ou o profissional que for executar as obras relativas a este projeto, deverá executá-las na
íntegra.

IV - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL
Todos os materiais necessários para a execução da obra descrita nos itens
2.1. e 2.2 deverão obedecer às normas da ABNT.

V - ENTREGA DA OBRA
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e
equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados.
A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e
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sanitários, destinados à acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiência.
Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término
da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de
acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21 Jun 93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08
Jun 94), onde deverãoconstar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria.

VI - PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Todas as imperfeições decorrentes da obra – por exemplo: área cimentada, asfalto, áreas verdes, redes
de energia, redes hidráulicas – deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a
ser pago pela CONTRATANTE.

Guajará-Mirim – RO, 21 de setembro de 2021.
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