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PROCESSO 005/2020 - Concorrência nº. 001/2020 

PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas - MG,com endereço na Rua Tácito de 
Freitas Costa, nº 846, Bairro Cidade Alta, CEP: 39.530-000, CNPJ nº 24.212.862/0001-46, isenta 
de inscrição estadual,por meio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto 
267/2020, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação Pública 
na modalidade Concorrência Pública do tipo Menor Preço Global, de acordo com o estipulado 
no presente Edital / Anexos, e as normas contidas na Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho e suas 
posteriores alterações e Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006.O Edital de 
Licitação encontra-se à disposição dos interessados no endereço da PREFEITURA DE RIO 
PARDO DE MINAS. O projeto, a planilha de quantitativos e demais documentos que compõem o 
Edital de Licitação, serão fornecidos em meio magnético e poderão ser adquiridos na 
PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS, no horáriode 08:00 às 13:00 horas, a partir do 
dia 10 de janeiro  de 2020 até o dia 13 de fevereiro de 2020.  
 

A apresentação da proposta na licitação será considerada como evidência de que o licitante examinou 
completamente o edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve da Prefeitura 
Municipal de RIO PARDO DE MINAS informações satisfatórias sobre quaisquer pontos duvidosos, e 
considera que o seu texto lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente 
satisfatória.  

ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTA DE PREÇO”:  

LOCAL: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas, situada na Rua Tácito de 
Freitas Costa, nº 846, Bairro Cidade Alta.                                                          

DATA: 13/02/2020 

HORA: até às 08:00 (oito horas) 

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”:  

LOCAL: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas, situada na 

Rua Tácito de Freitas Costa, nº 846, Bairro Cidade Alta.  

DATA: 13/02/2020 

HORA: até às 08:00 (oito horas)  

Em caso de vir a ser decretado feriado nacional, estadual ou municipal no dia previsto para abertura dos 
envelopes, o ato ficará automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário e 
local. 
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INSTRUÇÕES GERAIS 

1) - DO OBJETO 

1.1 – É objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE 
OBRA DE CONCLUSÃO DA ESCOLA - PROINFÂNCIA TIPO “B” DO BAIRRO MORAIS, 
NESTA CIDADE, conforme memorial descritivo, projeto arquitetônico, especificações técnicas, planilha 
orçamentária e cronograma físico financeiro, visando atender à Secretaria Municipal de Educação, nas 
condições estabelecidas neste Edital e minuta de Contrato, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. 

2) – DO VALOR ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO 

2.1 – O valor estimado pela prefeitura para efeito desta licitação está orçado em R$ 323.899,65 
(trezentos e vinte e três mil e oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), e 
sendo este, o valor máximo que será aceito pela Prefeitura de Rio Pardo de Minas. 
 

3) – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 – As despesas decorrentes do presente processo para pagamento do objeto licitado correrão à 
conta da Dotação Orçamentária: 
Rubrica 

 10.1.2.12.365.24.3055.4490510 – Construção/ ampliação Unidades do Ensino Infantil – 
Obras e Instalações – RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS 
EDU. 

4) – DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Poderão participar do presente processo, as empresas do ramo pertinente ao objeto do presente 
certame, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 

4.2. As empresas interessadas em participar da licitação, deverão: 

4.2.1.Formalizar a manifestação de interesse até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para 
entrega dos envelopes, que poderá ser feita por meio de preenchimento de recibo de edital, que deverá ser 
preenchido junto à Comissão Permanente de Licitação. 

4.3. Cópia do resumo deste instrumento convocatório será publicado no Diário Oficial da União, Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais, Jornal de Grande circulação do Estado de Minas Gerais e Quadro de 
Avisos da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas/MG e poderá ser obtido integralmente junto à 
Comissão Permanente de Licitação, na Rua Tácito de Freitas Costa, nº 846, Bairro Cidade Alta, no horário 
das 07 às 13:00 horas - telefone: (0xx 38) 3824-1356. 

4.3.1. Ao retirarem a cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado o endereço e telefone 
para qualquer contato. 

4.4 – Não poderão participar da presente licitação as empresas: 
 Empresas agrupadas ou em consórcio. 
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 Empresas declaradas inidôneas pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, 
estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93. 

 Empresas em processo de liquidação, falência, recuperação judicial ou extra judicial. 
 Empresas suspensas ou impedidas de transacionar com a Administração Pública ou qualquer dos 

seus órgãos descentralizados. 
 Empresa que não for estabelecida em território nacional. 
 Empresas nas quais haja dirigentes, gerentes, sócios ou responsável técnico, que sejam servidores 

da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas (Administração Direta ou Indireta). 
 Empresas que tenham deixado de cumprir compromissos técnicos e financeiros anteriores com o 

Município de Rio Pardo de Minas ou com outras entidades da Administração Pública, ou ainda, 
que tenham incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87, da lei nº 8.666/93. 

 A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 A Contratada deverá cumprir com a cota de aprendiz a que está obrigada (artigo 429 e seguintes da 
CLT). 
 

05 – DA HABILITAÇÃO 

Para a fase de habilitação, serão exigidos, acondicionados em envelopes opacos, lacrados e 
devidamente identificados, os seguintes documentos: 

5.1 –QUANTO À CAPACIDADE JURÍDICA: 

5.1.1 - Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com as respectivas 
alterações, se houver, devidamente registrado e arquivado na repartição competente, e, tratando-se de 
sociedade anônima, cópia da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que aprovou o estatuto e 
elegeu os atuais administradores e da certidão de arquivamento na repartição competente 

5.1.2 -Poderá ser apresentada somente a última alteração contratual, desde que estejam devidamente 
consolidadas as demais alterações. 

5.1.3 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira, para funcionamento 
expedido pelo órgão competente. 
5.1.4 - Alvará de Localização e Funcionamento fornecido pelo município da sede da licitante, com validade 
plena à data de realização do certame. 

5.2 – QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

5.2.1 -Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, com data de expedição atualizada, o 
que deverá ser de, no máximo, a 90 (noventa) dias corridos anteriores a data da licitação. 

5.2.2 - Contrato Social, Estatuto ou equivalente constando capital mínimo de 5% (cinco por cento) do 
valor do item vencido pela licitante, sendo que, no caso de sagrar-se vencedor em mais de um item, deve 
ser considerada a somatória dos itens, para fim de cálculo do capital, sob pena de não aceitação da proposta 
sobre o excedente. 

5.2.3 - Cópia autenticada do Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição 
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por balancetes ou balanços provisórios, devidamente registrado no órgão competente, tudo de acordo com 
as normas legais. 

5.2.4 - Considerar-se-á comprovada a sua boa situação financeira desde que atinja os seguintes índices: 

I.L.C.> ou= 1,00 (Índice de Liquidez Corrente); 

I.L.G.> ou= 1,00 (Índice de Liquidez Geral); 

I.E.G. < ou = 0,50 (Índice de Endividamento Geral). 

Tais índices serão obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

I.L.C. = AC/PC; 

I.L.G. = (AC + RLP) / (PC + ELP); 

I.E.G. = (PC + ELP) / AT. 

Sendo: 

             AC=Ativo Circulante; 

             PC=Passivo Circulante; 

             RLP=Realizável a Longo Prazo; 

             ELP=Exigível a Longo Prazo; 

             AT=Ativo Total; 

             EG=Endividamento Geral. 

 

5.2.5 - Os índices “supra” serão calculados pelo licitante e confirmados pelo responsável por sua 
contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do número de registro no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

5.3 – RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 

5.3.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF. 

5.3.2 – Prova de regularidade para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, através de 
certidões expedidas pelos órgãos competentes. 

5.3.2.1 – As certidões de que trata o item 5.3.2 são as seguintes: 

5.3.2.1.1 – Certidão Negativa de Débitos expedida pela secretaria da Receita Federal (para a comprovação 
da regularidade com a Fazenda Federal deverá ser apresentada a Certidão de Débitos relativos aos Tributos 
Federais e da Divida Ativa da União). 
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5.3.2.1.2 – Certidão negativa de Débitos Estaduais, expedida pela Fazenda do Estado no qual é situada a 
licitante. 

5.3.2.1.3 – Prova de regularidade para com o Fisco Municipal da sede da licitante através da Certidão 
Negativa de Débito - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - CPD-EN. 

5.3.3 – Prova da regularidade relativa à Seguridade Social (CND – INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo e Serviço (CRF – FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei, dentro do período de validade mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito - 
CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - CPD-EN bem como CRF do FGTS, emitido pela 
Caixa Econômica Federal. 

5.3.4 - Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943; 

5.3.5 – Os documentos exigidos nos subitens 5.3.2 e 5.3.3, quando não tiverem prazos de validade 
expressamente determinados, não poderão ter suas datas de expedição anteriores a 60 (sessenta) dias, 
contados da abertura da presente licitação. 

5.3.6 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo apresentar toda documentação exigida, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, sob as penas da lei, nos termos dos artigos 42 e 43, §§ 1º e 2º, da Lei 
Complementar nº 123/06. 

5.4 – QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5.4.1 – Prova de registro empresarial e do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou CAU no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU: 

a) Prova de possuir, na data prevista para sessão pública, profissional de nível superior,com 
habilitação nos ramos de engenharia civil, pertencente(s) ao quadro permanente da empresa ou 
contrato pactuado entre as partes para o devido fim, profissionais estes detentor (es) de atestado de 
responsabilidade técnica devidamente homologados pelo CREA ou pelo CAU, em atendimento à 
Resolução CAU/BR nº 93 de 07/11/2014, em atendimento à Resolução CONFEA n° 265 de 
15/12/79, Resolução n° 266 de 15/12/79 Resolução 191 de 20/03/70. 

5.4.2 – Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no 
CREA ou no CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico – CAT, especifico para a 
obra referida no atestado, comprovando que a licitante e o profissional indicado para ser o 
responsável técnico da obra, executou ou fiscalizou obra de alvenaria. 

5.4.3 – O profissional deverá ser diretor, sócio ou empregado integrante do quadro permanente da empresa 
licitante.  

Na situação de sócio da empresa a comprovação será realizada mediante cópia do contrato social e, quando 
se tratar de empregado, a comprovação de seu vínculo se dará através da apresentação de um dos seguintes 
documentos: 

a) - ficha ou livro de registro de empregado 
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b) - Carteira de Trabalho e Previdência Social 

c) - Gfip completa, quitada, demonstrando o vínculo empregatício. 

d) – Contrato de Prestação de Serviços, se autônomo, com a respectiva comprovação do recolhimento 
previdenciário do mês imediatamente anterior ao da entrega da proposta. 

A comprovação da condição de Responsável Técnico da empresa se fará através da Certidão de Registro de 
Pessoa Jurídica emitida pelo CREA.  

5.4.4 – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas de 
Rio Pardo de Minas à licitante, de que o responsável técnico da empresa licitante participou da visita 
técnica prevista neste edital e que tomou conhecimento de toda a informação do local, onde será executada 
a obra objeto desta licitação. 

5.4.4.1 – As licitantes deverão fazer visita no local para conhecimento, onde serão executados os serviços, 
a fim de se inteirarem das particularidades respectivas, devendo verificar as condições atuais, não podendo, 
após, invocar desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do 
integral cumprimento do contrato, e nem reivindicações posteriores, sob quaisquer alegações. 

5.4.4.2 – A visita de que trata o item 5.4.4.1, será obrigatória e realizada no período de 10 de fevereiro de 
2020 a 12 de fevereiro de 2020 no horário compreendido entre 07:00 horas às 12:00 horas, pelo 
responsável técnico da empresa (RT) engenheiro e/ou arquiteto, com vínculo comprovado conforme o 
subitem 5.4.3, saindo da sede da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas localizada na Rua Tácito de 
Freitas Costa, 846 Bairro Cidade Alta. Quaisquer dúvidas entrar em contato com o Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas/MG, pelo telefone (0xx38) 3824-1356 ou no 
endereço Rua Tácito de Freitas Costa, nº 846, Bairro Cidade Alta, no horário das 07 às 13:00 horas. 

5.4.4.3 – Para realizar a visita técnica, a licitante interessada terá que apresentar credenciamento do 
responsável técnico ou certidão de registro de pessoa jurídica expedida pelo CREA ou CAU, carteira 
profissional e procuração, a apresentar-se no período e horários conforme item anterior, sob pena de se ver 
impedido de participar do certame. 

5.4.4.4 - Nenhum responsável técnico poderá representar mais de uma licitante. 

5.4.4.5 - O documento relacionado neste item referir-se-á sempre ao domicílio da empresa. 

5.4.4.6 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou; 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com 
CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
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5.5 – ALÉM DOS DOCUMENTOS ACIMA RELACIONADOS, DEVERÁ A LICITANTE 
APRESENTAR, NO “ENVELOPE N° 1”: 
5.5.1 – Declaração expressa fornecida pelo representante legal da licitante, ou por quem detenha poderes 
para tanto, devidamente assinada, da inexistência de circunstância ou fato superveniente que a impeça de 
participar do processo licitatório ou contratar com a Administração, conforme Anexo II deste Edital. 

5.5.2 – Declaração expressa, devidamente assinada do representante legal da licitante, ou procurador, por 
instrumento público ou particular, de que conhece e está de acordo com todos os termos e condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

5.5.3 – Declaração nos moldes constantes do Anexo III deste edital, para atender dispositivo previsto no 
art. 27, inciso V, da Lei de Licitações. 

5.5.4 - Cópia de entrega da Garantia da Proposta de que trata o item 13.1. 

5.5.5 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Declaração apresentada pelo 
representante Legal da Empresa afirmando que a mesma se enquadra no regime favorecido e diferenciado 
das Microempresas e Empresas de Pequeno porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 
4° do artigo 3° da Lei Complementar no 123/2006 (modelo no Anexo IV deste Edital); 

5.5.6 - A licitante deverá indicar, através de Declaração própria, o nome do representante legal, 
com poderes (procuração) para assinatura do Termo de Contrato, com números dos documentos 
de identidade - “C.P.F.” – Cadastro de Pessoa Física e “R.G.” – Registro Geral. 
5.5.7 - A licitante deverá fornecer, juntamente com a documentação, Declaração própria da qual conste o 
número da conta corrente, agência e nome do banco para respectivo pagamento. 

5.5.8 - É facultado a Comissão Permanente de Licitação, visando verificar e comprovar a veracidade da 
declaração prevista no item 6.3.5, “c”, consultar e exigir dos licitantes, documentos pertinentes a tal 
constatação, bem como realizar outras diligências necessárias e voltadas para este fim.  

5.5.9 - Os documentos deverão estar com vigência plena até a data fixada para a abertura do Envelope I. 

5.5.10. Quando o documento não contiver de forma expressa o prazo de sua validade, será esse considerado 
como 90 (noventa) dias contados de sua expedição/emissão. 

5.5.11. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, 
autenticados via cartório competente, ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação, 
com exceção dos documentos extraídos via Internet. 

5.5.12. Os documentos extraídos por via Internet poderão ter seus dados conferidos pela Equipe de Apoio 
perante o site correspondente.  

5.5.13. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada. 

5.5.14. A ausência de documento, a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 
com o previsto neste Título poderá, a critério da Comissão e em conformidade com a lei, 
inabilitar a proponente, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta de Preço” respectivo. 
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5.5.15 - O Certificado de Registro Cadastral - CRC expedido por qualquer órgão público federal, estadual 
ou municipal, será aceito desde que esteja em vigor e que aponte expressamente a validade dos 
documentos, na data da abertura do Envelope I. 

5.5.16 - Na hipótese dos documentos indicados no CRC estiverem com os prazos vencidos 
deverão ser apresentados novos documentos, em vigor. 
5.6 – A não apresentação de qualquer dos documentos solicitados implicará a inabilitação da licitante 
para participar deste certame. 

5.7 – Os documentos deverão ser apresentados em uma via original ou em cópia autenticada por 
tabelião de notas, podendo ainda, em qualquer caso, vir em cópia para autenticação pela 
Comissão, mediante apresentação do Original. 
5.8 – Aos documentos que podem ser extraídos pela “Internet”, não se impõe à exigência do item 
anterior. 
5.9 – Após a fase de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, conforme disposto no § 6º, art. 43 da 
lei Federal nº 8666/93. 

5.10 – O envelope contendo documentos de habilitação deverá estar lacrado e com a indicação: 
“ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO – Processo nº 002/2020 – Concorrência nº– 001/2020 – 
Identificação do licitante”. O mesmo deverá ser apresentado até as 08h00 horas do dia  13 de fevereiro 
de 2020. As 08h00 horas do mesmo dia proceder-se-á a sua abertura. 

6 – PROPOSTA 

6.1 – As propostas deverão ser apresentadas dentro do “ENVELOPE N° 2”, devidamente lacrado (não 
grampeado), em via única, datilografada ou digitada, em papel timbrado e redigido em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, entrelinhas ou ressalvas, numerada, com a 
última folha devidamente assinada e as demais rubricadas, pelo representante legal ou procurador com 
poderes outorgados especialmente para tal fim, juntando-se procuração, devendo ser dirigida à Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas e o referido envelope ser 
protocolado no Setor de Licitações no endereço constante do preâmbulo. 

6.2 – Deverá, ainda, conter expressamente no interior do envelope: 

6.2.1 – “Proposta de Preços” conterá uma carta proposta única, devendo apontar os valores para cada 
item da planilha apresentada e o preço global que poderá ser apresentada através da proposta anexa 
(Anexo I) ou em modelo próprio, contendo todas as informações ali previstas, em uma via, com 
identificação da razão social do licitante, CNPJ, endereço e assinatura do seu representante legal ou 
credenciado, devidamente identificado e qualificado. 

6.2.2 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações descritas no 
Anexo “I”, deste Edital. 

6.2.3 – As Planilhas orçamentárias deverão conter quantitativos, preço unitário e total, por item, em moeda 
corrente nacional, em algarismo, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula, apurado até a data 
da sua apresentação; no preço unitário de cada item, deverão ser computadas todas as despesas incidentes 
sobre o serviço, correndo tal composição única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 
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contratada. Neste envelope, poderá conter também a planilha eletrônica disponibilizada pelo setor de 
licitações, devidamente preenchida com valores idênticos ao valor constante da proposta impressa, 
gravada em dispositivo de entrada e saída (pen-drive ou CD), para que seja importada para o 
sistema informatizado do setor de licitações, objetivando maior celeridade no julgamento do certame. 

6.2.4- Cronograma Físico Financeiro da obra a ser executada. 

6.2.5 – Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 
abertura do “ENVELOPE N° 1”. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura dos Envelopes II - Proposta 
de Preço. 

6.2.6 – Declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, transportes, despesas com 
materiais, encargos sociais e trabalhistas, tributos de qualquer espécie, seguros acidentes, despesas de 
manutenção e conservação, bem como todos e quaisquer encargos, que incidam ou venham a incidir sobre 
a obra e serviços, até o seu definitivo recebimento pela Administração. 

6.2.7 – A omissão na apresentação da declaração de que trata o item anterior, se atendidas as demais 
condições do edital, importa em declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, 
transportes, despesas com materiais, encargos sociais e trabalhistas, tributos de qualquer espécie, seguros 
acidentes, despesas de manutenção e conservação, bem como todos e quaisquer encargos que incidam ou 
venham a incidir sobre a obra e serviços, até o seu definitivo recebimento pela Administração. 

6.2.8. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a erros, 
os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação da forma seguinte: 

6.2.9. Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido, mantendo-se o preço unitário e 
corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

6.2.10. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-
se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o serviço; 

6.2.11. Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma. 

6.3. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão Permanente de Licitação em conformidade com 
os procedimentos acima para correção de erros e consignados em ata. 

6.4. A proposta de cada item deverá respeitar as respectivas quantidades e cotar preços para todas as 
unidades da planilha orçamentária, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

6.5 Serão desclassificadas as propostas que: 

6.5.1. Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos; 

6.5.2. Apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação comprovando que os custos são coerentes com os de mercado; 

6.5.3. Apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou oferta de vantagem baseada na 
proposta das demais Licitantes. 
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6.6. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato 
da entrega de sua proposta comercial.  
 
6.7. O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital.  
 
6.8 – O envelope contendo a proposta deverá estar lacrado e com a indicação: “ENVELOPE 02 – 
PROPOSTA – Processo nº. 002/2020 Concorrência nº– 001/2020 – e Identificação do Licitante”. O 
mesmo deverá ser apresentado até as 08h00:00 horas do dia 13/02/2020. Às 08h00:00 horas do dia 
20/02/2020, em sessão pública,  proceder-se-á a sua abertura, ou logo após a abertura dos envelopes de 
habilitação, desde que os participantes, manifestem por escrito, a desistência do prazo recursal cabível. 

7) – DO PROCEDIMENTO 

7.1 – ENTREGA DOS ENVELOPES 

7.1.1 -A Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas não se responsabiliza por envelopes “Documentos 
para Habilitação” e “Proposta de Preço”, entregues em local diverso da sala da CPL, onde se deve 
promover o devido protocolo e que, por isso, não cheguem na data e horário previstos no preâmbulo deste 
instrumento convocatório, valendo como horário oficial para este certame o de Brasília – DF. 

7.1.2-A licitante deve providenciar o credenciamento de um único representante, conforme modelo do 
Anexo V deste edital, o que o tornará apto a praticar os atos necessários ao procedimento licitatório, 
observado: 

a) tratando-se de representante legal, a cópia autenticada do estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 
acompanhado de documento de identidade com fotografia; 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular (este conforme 
modelo), da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado de documento de identidade com fotografia; 
c) tanto o representante legal quanto o procurador deverão apresentar documento oficial de 
identificação que contenha foto; 
7.1.3 - O credenciamento poderá fazer parte integrante do envelope, ou ser apresentado fora dele, no ato da 
abertura da reunião. 

7.1.4- Todos os documentos contidos nos envelopes que não forem certidões ou cópias de atos deverão ser 
datilografados ou digitados com clareza, em papel timbrado ou carimbo padronizado, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 

7.1.5 -Sob pena de inabilitação, a documentação contida nos respectivos envelopes, somente será aceita em 
língua portuguesa ou em idioma estrangeiro, se acompanhada da tradução para a língua portuguesa, 
efetuada por Tradutor Juramentado, devidamente consularizado no local de emissão ou registrado no 
Cartório de Títulos e Documentos. Os documentos emitidos no estrangeiro, porém, em língua portuguesa, 
deverão, também, ser apresentados devidamente consularizados no local de emissão ou registrados no 
Cartório de Títulos e Documentos. 
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7.1.6 - Todas as folhas do conteúdo do envelope de documentos (I) e da proposta de preço (II) devem ser 
rubricados e numerados pela licitante (exemplo: 1/10, 2/10, 3/10...). 

7.2 – FASE HABILITAÇÃO 

7.2.1 – Na data, local e horário previamente estabelecidos, reunir-se-á a Comissão Permanente de 
Licitações, na presença dos representantes das licitantes, para proceder ao credenciamento dos licitantes e à 
abertura dos envelopes de habilitação e das propostas. 

7.2.2 – Aberto os envelopes: “HABILITAÇÃO”serão considerados automaticamente inabilitados aqueles 
que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos ou com sua validade terminada. A simples 
irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé e que não afete o conteúdo ou a idoneidade do 
documento, não será causa de inabilitação. 

7.2.3 - Os envelopes serão recebidos e rubricados em suas dobraduras e colagens pelos membros 
da Comissão e pelos licitantes credenciados. 
7.2.4 - A Comissão de Licitações abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de 
habilitação.  

7.2.5. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada 
documento, podendo ser suspensa a reunião para conferência da documentação, pela Comissão. 

7.2.4 – Terminada esta fase, será lavrada ata circunstanciada, que será firmada pela Comissão Permanente 
de Licitação e pelos licitantes presentes. 

7.2.5 – Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recursos previstos na Lei 8.666/93 atualizada pela 
Lei 8.883/94, suspendendo-se o certame até o seu julgamento. 

7.2.6–A comissão devolverá os envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas 
propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

7.2.7 - Do resultado do julgamento da habilitação caberá recurso, no prazo de dois (02) dias úteis, na forma 
definida no presente edital, na forma prevista do art. 109, I, “a”, § 1º e § 6º da Lei de Licitações. 

7.3 – FASE ABERTURA DAS PROPOSTAS 

7.3.1 – A proposta uma vez apresentada, e após a sua abertura, vincula o licitante convidado aos termos da 
presente Concorrência e às disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

7.3.2 – No horário e data designado, impreterivelmente, será iniciada a fase de abertura e julgamento das 
propostas, os envelopes dos licitantes habilitados serão abertos e apreciados o conteúdo dos mesmos pela 
C.P.L. e pelos licitantes presentes, que também terão o direito de examinar as propostas dos concorrentes. 
Os mesmos serão rubricados por todos os presentes. 

7.3.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste edital, e as propostas com 
preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, com a devida justificativa. 

7.3.4 – O resultado do julgamento das propostas poderá ser dado de imediato, ou posteriormente se for 
entendido necessário uma análise mais pormenorizada das mesmas. 
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7.3.5– Terminada esta fase, será lavrada ata circunstanciada, que será firmada pela Comissão Permanente 
de Licitação e pelos licitantes presentes. 

8 – DO JULGAMENTO 

8.1 – Depois de aberta, examinada e transitada em julgado a decisão acerca da documentação constante do 
ENVELOPE N° 1, será aberto o ENVELOPE N° 2 e rubricadas todas as suas peças pelos membros da 
Comissão tais quais pelos licitantes, colocando-as à sua disposição. A Comissão Permanente de Licitação 
terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para fornecer o Laudo do Julgamento, nada impedindo que o 
possa fazer imediatamente, desde que haja condições legais para tanto, que será, em seguida, homologado 
ou não pelo Prefeito. 

8.1.1. A classificação será feita por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, levando-se em 
consideração o fator MENOR PREÇO GLOBAL, atendido o padrão das especificações exigidas 
neste edital. Não será adjudicado proposta(s) com valor(res) superiores ao valor estimado na 
presente licitação. 

8.1.2 – Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou 
entrelinhas, que comprometam a compreensão da mesma. 

8..1.3 - A Comissão de Licitações fará a conferência da planilha, que contém os preços unitários e as 
quantidades propostas. 

8.1.4 – As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas quanto a 
erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma: 

a) Discrepância entre grafados em algarismo e por extenso: prevalecerá o valor por extenso; 

b) Erros de multiplicação do preço pela quantidade correspondente: será retificado mantendo-se o preço 
unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 

c) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma; 

d) A comissão de Licitação terá autoridade bastante para proceder tais correções, que se farão à tinta 
comum em cópia xerox da proposta, com ressalva do presidente, ou por quem esse determinar, cuja cópia 
corrigida será mantida autuada no processo licitatório. 

8.1.5 – O valor total da proposta será obtido pela Comissão de Licitação em conformidade aos 
procedimentos para correções dos erros. Caso o licitante não aceite as correções procedidas, sua proposta 
será rejeitada. 

8.1.6 – No caso de empate, entre duas ou mais propostas, o certame será decidido por sorteio, de acordo 
com § 2°, do art. 45, da lei n° 8.666/93, respeitado e observado, previamente, o disposto no § 2° do art. 3° 
do mesmo Diploma Legal. 

8.1.7 - Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do 
edital. 

8.2- À Comissão Permanente de Licitações é obrigatório, em casos especiais, propor mediante parecer 
fundamentado, a desclassificação de uma ou mais propostas de preços que não atendam aos interesses desta 
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Administração Pública ou quando for evidente a existência de combinação prévia ou conluio para 
inviabilização da disputa ou descaracterizá-la. 

8.2.1 - Fica ressalvado à Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas o direito de rejeitar todas ou ainda 
revogar ou anular a licitação, por despacho fundamentado, assim como determinar alterações nos limites 
constantes na Lei Federal nº 8.666/93. 

8.2.2 - Do resultado do julgamento da classificação final das propostas caberá recurso na forma definida no 
art. 109 da Lei 8.666/93. 

8.3 – No caso em que haja participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 
44 da Lei Complementar nº. 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação. Configurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada. 

8.3.1 – No caso de empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, serão adotados os seguintes 
procedimentos: 

8.3.2 – 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; 

8.3.3 – No caso de apresentação de propostas comerciais com o mesmo valor, será realizado sorteio para 
que se identifique qual das microempresas ou empresas de pequeno porte poderá, primeiramente, 
apresentar melhor oferta; 

8.3.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 
acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no regime estabelecido no art. 44 
da Lei Complementar nº. 123/2006, para, na ordem classificatória, exercerem o mesmo direito; 

8.3.5 – Na hipótese de não se viabilizar a contratação, segundo os procedimentos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.6 – Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens ou propostas que não obedeçam às normas 
deste Edital ou venham desvirtuá-lo. 

8.7 – Serão desclassificadas as propostas que: 

8.7.1 – Não atenderem às exigências do Edital. 

8.7.2 – Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Artigo 44, parágrafo 
3° da Lei 8.666/93. 

8.7.3 – Contiverem preço global excessivo ou manifestamente inexequível. 

8.7.4 – Propostas e documentos enviados por fax ou qualquer outro meio eletrônico. 
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8.8 – Comissão de Licitação poderá rejeitar todas as propostas apresentadas quando nenhuma delas 
satisfizer o propósito da licitação ou quando for evidente a inexistência de concorrência ou existência de 
conluio. 

8.9 – Será facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer, vedada a juntada de documentos 
ou informações não apresentados na ocasião oportuna. 

8.10 – No caso de desclassificação de todas as propostas, a Administração poderá fixar aos licitantes, prazo 
de oito dias para a apresentação de novas ofertas, na forma do parágrafo único do art. 48, da Lei n° 
8.666/93. 

9 – DA ADJUDICAÇÃO 

9.1 – A adjudicação da obra licitada objeto do presente Edital, será feita, compulsoriamente, à licitante 
classificada em primeiro lugar, nos termos do julgamento final proferido pela Comissão de Licitação, após 
a necessária homologação do Prefeito. 

9.2 – A empresa vencedora, após a homologação referida no item anterior, caso não esteja presente ao ato 
de julgamento, será intimada para assinar o contrato de execução da obra, ora licitada, de acordo com as 
normas vigentes. 

9.3 -Se houver apenas um(a) licitante interessado(a) neste certame, e este(a) atender as exigências deste 
edital, o objeto da presente será adjudicado conforme previsto no § 7º do artigo 22 da Lei Federal nº 
8.666/93 c/c suas alterações. 

9.3.1 - A Adjudicação fica condicionada a aceitação da proposta de preço. 

9.4 -À Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas reserva-se o direito de, no caso da empresa/licitante 
vencedora se negar a entregar o serviço nos termos e prazos previstos neste instrumento, poder convocar 
a(o) licitante imediatamente classificada(o), obedecida a ordem de classificação, para assumir, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas,  a entrega do serviço. 

10 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 - Os recursos, cujos efeitos, prazos, trâmites e condições de cabimento são aqueles fixados no artigo 
109 da Lei Federal nº 8.666/93, serão dirigidos ao Sr. Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da 
CPL. 

10.2 - É facultado a qualquer licitante formular impugnação por escrito, relativamente aos termos deste 
Edital, até 05 (cinco) dias úteis anteriores a entrega do Envelope nº1 contendo a documentação da 
habilitação, e Envelope nº. 02, contendo a respectiva proposta, tudo de conformidade com o Art. 41, §§ 1º e 
2º, da lei nº. 8.666/93. 

10.3 – O recurso deverá observar os seguintes requisitos: 

a) ser datilografado ou impresso e devidamente fundamentado; 

b) ser assinado por representante legal da licitante recorrente. 
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10.4 - Os recursos/impugnações deverão ser protocolados, na sala da CPL da Prefeitura Municipal de Rio 
Pardo de Minas, situada na Rua Tacito de Freitas Costa, nº 846, Bairro Cidade Alta. 

10.5 - Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal, nem os encaminhados por 
via fax símile e sem a assinatura do representante legal da recorrente. 
 

11 – DO CONTRATO 

11.1 – O contrato, conforme minuta integrante deste Edital e de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, deverá ser assinado pela empresa adjudicada no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos na Procuradoria Municipal, contados a partir da data de sua convocação que será efetuada via 
telefone, fax ou e-mail. Para a execução do contrato e para entrega do objeto da licitação, será observado o 
disposto no art. 64, da Lei nº. 8.666/93. 

11.2 - O instrumento contratual será encaminhado ao adjudicatário somente se houver motivo relevante, 
devidamente justificado e as suas expensas. 

11.3– O contrato vigorará pelo prazo de 05 (cinco) meses, a contar da Emissão da Ordem de Serviço pela 
contratante, podendo ser prorrogado por igual período, mediante Termo Aditivo. 

11.4. Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidade (supressão ou acréscimo do serviço), 
poderá ser determinada pelo Contratante, através de aditamento, nos moldes das disposições dos arts. 57 e 
65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.5 - O não atendimento à convocação, para assinatura do contrato, no prazo fixado, implicará a 
decadência do direito à contratação, sujeitando, ainda, a contratada às sanções legais, conforme previsto no 
artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.6 - Havendo recusa ou inércia da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-la em 
igual prazo e condições, sem prejuízo da penalização prevista na cláusula XV deste edital. 

11.7 – O Contrato poderá ser rescindido, de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80, da Lei nº. 
8.666/93. 

11.8 – Na hipótese de rescisão administrativa, ficam assegurados a contratante os direitos previstos no art. 
80, I a IV, §§ 1º ao 4º, da Lei nº. 8.666/93. 

11.9 – Ao contratante reserva-se o direito de: 

a) rescindir o contrato, por interesse administrativo, cabendo à CONTRATADA os pagamentos devidos 
pela execução do contrato até a data da rescisão; 

b) fiscalizar e acompanhar as obras e serviços objeto desta licitação e a plena execução do contrato; 

c) exigir da CONTRATADA, quando julgar necessário, durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de participação e habilitação 
exigidas nesta Licitação; 
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d) rejeitar a obra e serviços prestados quando não estiverem de acordo com as especificações contidas neste 
Edital.  

11.10 - A licitante vencedora deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
conforme disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Acompanhar e fiscalizar, por meio de preposto designado pela Secretaria Municipal de Educação, a 
execução dos serviços, objeto deste edital. 

12.2. Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, de forma parcial ou 
total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados. 

12.3. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato. 

13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 – ACONTRATADA deverá sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
Administração, cabendo-lhe, ainda, prestar todos os esclarecimentos solicitados e acatar as 
reclamações formuladas por escrito cientificando o andamento da obra, quando for o caso, 
programando, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização da 
PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS;  
13.1.1 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas. 

13.1.2 –Responsabilizar-se pelo pagamento de materiais, mão de obra, locação e demais encargos 
fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como 
pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou junto ao CAU, providenciando, junto aos 
órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-
se de aprovação das licenças necessárias a sua execução; 
13.1.3 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da 
obra, quer para outro local; 
13.1.4- Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: barracões para depósito de 
materiais, sanitários e tapumes, ferramentas, máquinas e equipamentos necessários e suficientes a uma boa 
execução da obra. 

13.2 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de participação e habilitação exigidas nesta licitação, 
conforme disposto no art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93. 

13.2.1- Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas 
da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da Prefeitura de Rio Pardo de Minas. 

13.2.2 - A contratada deverá fornecer a todos os operários 02 (dois) uniformes, jalecos e calça silcados. Os 
valores referentes ao fornecimento dos uniformes deverão estar incluídos no custo composto e ofertado 
pela contratada. 
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13.2.3- Manter vigilância permanente no canteiro de obras, responsabilizando-se pelo 
acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas especificações 
técnicas particulares da obra, normas da PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS e normas 
técnicas brasileiras. 
 
13.2.4 - Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico (Engenheiro ou Arquiteto e 
Urbanista) com total poder para representá-la junto à fiscalização da PREFEITURA DE RIO 
PARDO DE MINAS. 
13.2.5 - O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pela PREFEITURA DE 
RIO PARDO DE MINAS, emitir quinzenalmente documento de qualidade dos serviços 
executados, respondendo pela Contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente, 
participando ao poder público, com antecedência necessária, eventuais diligências a seu encargo; 
13.2.4 – Assegurar, até o recebimento definitivo da obra pela PREFEITURA DE RIO PARDO DE 
MINAS, a proteção e conservação de tudo que já tiver sido executado, vigências da garantia de 
execução de que trata o item 13.2, deste Edital; 
12.2.5- Executar, imediatamente, as adequações que se fizerem necessários nos serviços sob sua 
responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da PREFEITURA DE RIO PARDO DE 
MINAS;  
13.3 - Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela 
PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS, em local indicado pela fiscalização da 
PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS; 
13.3.1 - Informar à fiscalização da PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS a ocorrência de 
quaisquer atos,fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro 
do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação; 
13.4 - Responsabilizar-se, única e exclusivamente, técnica e civilmente, pela qualidade, resistência 
e estabilidade dos serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, 
cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pela PREFEITURA DE RIO 
PARDO DE MINAS;  
13.5 - Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos 
operários e de terceiros no perímetro da obra; 
13.5.2 - Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obra que a PREFEITURA DE 
RIO PARDO DE MINAS manterá permanentemente disponível no local da obra, de acordo com 
as instruções ali contidas;  
13.5.3 - Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a 
fiscalização da PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS, que lançará a devida justificativa no 
diário de obra;  
13.6 -Apresentar à PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS, quando houver necessidade de 
extensão das redes públicas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início da obra, o 
comprovante do pedido feito à concessionária do serviço.   
13.6.1 -Concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do recebimento definitivo da 
obra,a Contratada deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamento. 
13.6.2 - Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações 
provisórias e definitivas de água, esgoto, instalações de luz e força, se for o caso, de modo que, ao 
ser dada por concluída, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente. 
13.6.3 - Concluída a obra, a Contratada terá que apresentar prova de quitação das contas de água, 
luz e telefone, e da transferência das ligações para a PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS, 
se for o caso.   
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13.7 - A PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS poderá aferir os testes e ensaios de controle 
tecnológico, utilizando-se das instalações e instrumentos da Contratada.   
 
13.8 - Encaminhar, à PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS, até 5 (cinco) dias após  o  
recebimento  da  Ordem  de Início, uma cópia da ART -  Anotação  da Responsabilidade Técnica 
da obra no CREA/MG ou no CAU;  
13.9 - Acatar toda orientação advinda da PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS com 
relação à obra. 
13.10.  A contratada deverá efetuar a Matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS)no prazo 
máximo de até 30(trinta) dias do início de sua atividade (da obra), junto à Receita Federal do Brasil, 
com intuito de possibilitar a averbação da obra junto ao Cartório de Registro Imobiliário 
competente. 

13.11. A contratada deve recolher o ISSQN na Cidade de Rio Pardo de Minas em conformidades com 
os artigos 3º e 4º da Lei Complementar Federal 116 de 31 de Julho de 2003. 

14 – DAS GARANTIAS 

14.1 -Garantia de Proposta  
14.1.1 - A licitante participante deverá fornecer como parte integrante da sua HABILITAÇÃO, 
Garantia de Proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado pelo Município 
mediante caução em dinheiro, em títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia. 
14.1.2. A fim de proteger a Entidade de Licitação, será apropriada a Garantia de Proposta 
oferecida quando:  
a) A licitante retirar sua proposta durante o período de validade definido no Edital e na garantia de 
proposta, e 
b) A licitante vencedora, deixar de assinar o contrato. 
14.1.3. A(s) Garantia(s) de Proposta(s) da(s) licitante(s) não vencedoras ser-lhe (s)-á (ão) 
restituída (s) no prazo de até 5 (cinco) dias, após a assinatura do contrato pela adjudicatária, ou 
após o período de validade da proposta, valendo o que ocorreu primeiro; 
14.1.4. A garantia de proposta da licitante vencedora será liberada após a execução do contrato, e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
14.1.5. A garantia de proposta deverá ser entregue na PREFEITURA DE RIO PARDO DE 
MINAS, situado na Rua Tácito de Freitas Costa, 846 Cidade Alta Rio Pardo de Minas MG. 
14.2 - Na hipótese do valor global da proposta da licitante classificada, for inferior a 80% (oitenta 
por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do art. 48, da Lei nº 8.666/93, será 
exigida, para a assinatura do contrato, garantia adicional, nas modalidades dispostas na norma 
legal citada, correspondente ao valor da diferença obtida da média aritmética efetuada conforme 
expresso nas alíneas supracitadas e o valor da proposta. 

15 – DA ORDEM DE SERVIÇO, DO PAGAMENTO E DO PRAZO 

15.1 – Após a assinatura do contrato e autorização formal expedida pela Caixa Econômica Federal, será 
expedida pelo Município, através da autoridade competente, a respectiva Ordem de Serviços, para a 
execução da obra, objeto da presente licitação, de acordo com as disposições do presente Edital, bem assim 
do ajuste. 
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15.2 – O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, após a entrega do serviço, de acordo com as 
medições dos serviços realizados, fiscalização e aprovação pela Caixa Econômica Federal, em 
conformidade com a liberação (cronograma financeiro)condicionando à apresentação da documentação 
fiscal e liquidação da despesa, a qual será processada na Secretaria Municipal da Fazenda, não podendo 
haver antecipação de pagamento; 

15.2.1 - O preço deverá ser fixo, em reais, equivalente ao do serviço na data da sessão pública de disputa de 
preços; 

15.2.2 - Deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes, licenciamentos, seguros contra danos materiais a terceiros e responsabilidade civil, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do 
objeto da presente licitação; 

15.2.3 - Na Nota Fiscal deverá constar o número do respectivo processo licitatório, e o necessário “de 
acordo” do titular da Secretaria requisitante. 

15.2.4 - Na Nota Fiscal a descrição do serviço deverá estar igual à prevista no Anexo I da presente 
CONCORRÊNCIA para o devido pagamento. 

15.2.5 - A contratada deve manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

15.2.6 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser automaticamente descontadas do 
pagamento a que fizer jus a licitante vencedora. 

15.2.7 - O pagamento referente à última medição da obra será efetuado após emissão de atestado de 
regularidade pelo fisco do Município, juntamente com a entrega pela contratada de todos os 
documentos exigidos para a concessão do “Habite-se” do imóvel; 

15.2.8 - O documento de cobrança indicará obrigatoriamente o número e a data de emissão da NE, emitida 
pelo Município de Rio Pardo de Minas e cubra a execução dos serviços. 

15.2.9 - Atendido ao disposto nos itens anteriores o Município considera como data final do período de 
adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança, a partir da qual será 
observado o prazo de até 20 (vinte) dias para pagamento, conforme legislação vigente. 

15.3 – O prazo para execução dos serviços será de até 05 (cinco) meses prorrogáveis contados a partir 
da data de emissão da Ordem de Serviço, expedida pelo Prefeito Municipal, ou preposto por ele 
designado, podendo ser prorrogado, se houver interesse do Município e previsão legal. 

15.4 - A Ordem de Serviço só será encaminhada, após a assinatura do contrato. 

15 – DAS SANÇÕES 

15.1 –Na hipótese de descumprimento das normas deste edital ou da inexecução total ou parcial do 
contrato, o Município, garantido a apresentação de prévia defesa, aplicará à licitante vencedora, sem 
prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis, as seguintes sanções: 

a) advertência; 
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b) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento em contratar com a Administração Municipal, 
conforme disposto no inciso III, Art. 87 da Lei 8.666/93; 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, conforme disposto no 
inciso IV, do art. 87, da Lei 8.666/93; 

d) multa de 30%(trinta por cento), mais juros diários de 0,1% (um décimo por cento), para cada dia de 
atraso, pelo não cumprimento do prazo estabelecido para entrega do objeto adjudicado; 

e) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, pelo não comparecimento para assinatura do 
contrato, e pela inexecução total ou parcial do objeto contratado além de aplicação de juros de mora, no 
valor de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valo atualizado após o cômputo da multa aqui estabelecida; 

f) as multas previstas neste Edital poderão ser cobradas extrajudicialmente, por lançamento em Dívida 
Ativa, bem como judicialmente, por execução ou processo aplicável à espécie. 

h) As sanções previstas nos subitens “a”, “b” e “c” deste item, poderão ser aplicadas juntamente com a do 
subitem “d” e “f”, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 

i) Se o atraso no cumprimento de prazo estipulado ultrapassar 30 (trinta) dias, o Município de Rio Pardo de 
Minas poderá optar pela rescisão do contrato, nos termos do item 16, tudo sem prejuízo da aplicação das 
demais sanções previstas neste edital. 

j) As multas não são compensatórias e não excluem as perdas e danos resultantes. 

16 – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO 

16.1. Concluídos os serviços procederá ao Município, através da fiscalização, dentro de 10 (dez) 
dias seguintes ao da entrega da comunicação que, por escrito, neste sentido, lhe fizer a contratada, 
a um exame minucioso, a fim de recebê-las provisoriamente. 

16.2. Após aquele recebimento, a contratada fica obrigada a fazer, às suas expensas, durante o 
prazo de observação de, no máximo, 30 (trinta) dias, os reparos e substituições necessários, em 
consequência de vícios, porventura existentes. 
16.3. Findo este prazo, e dentro dos 90 (noventa) dias seguintes procederá ao Município, através 
de sua fiscalização, o exame para o recebimento definitivo a ser efetivado, mediante a lavratura de 
um termo e sem prejuízo da responsabilidade da contratada, no que se refere à hipótese prevista no 
artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 
16.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança dos serviços, dentro dos limites estabelecidos por lei e pelo contrato. 
 

17 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

17.1 – Pode a Prefeitura, por despacho motivado pelo PREFEITO, devidamente fundamentado, 
revogar a presente licitação nos termos da legislação em vigor. 
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17.2 – Fica assegurado à Comissão Permanente de Licitação o direito de anular, esta licitação por 
motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, sem que caiba qualquer 
indenização aos licitantes. 

17.3 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação de 
acordo com as Leis 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

17.4 – Para solucionar quaisquer questões decorrentes deste edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, o foro competente é o da Comarca de RIO PARDO DE MINAS/MG, com 
exclusão de qualquer outro, independentemente de privilégio. 

18 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 – INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

a) Anexo I –Minuta de Apresentação da Carta Proposta/Especificação/Cronograma Físico-
Financeiro/Memorial Descritivo/Projeto; 
c) Anexo II –Minuta de Contrato; 
d) Anexo III–Minuta de Declaração Proteção ao Menor; 
e) Anexo IV – Minuta da declaração de inexistência de fatos supervenientes; 
f) Anexo V – Declaração de que está de acordo com o Edital de anexos; 
g) Anexo VI – Atestado de visita Técnica; 
h) Anexo VII – Minuta de Termo de renúncia a prazo recursal; 
i )Anexo VIII- Minuta  Carta de Fiança Bancária – Garantia da Proposta; 
j) Anexo IX –Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
k) Anexo X– Carta de Credenciamento. 
18.2 - Qualquer outro esclarecimento necessário solicitado por escrito junto ao Departamento de 
Licitações, situada na Rua Tácito de Freitas Costa, nº 846, Bairro Cidade Alta, no horário das 07 às 13 
horas - telefone: (0xx 38) 3824-1356, onde serão fornecidas maiores informações sobre o objeto desta licitação, 
devendo protocolar o pedido até 1 (um) dia útil antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação. 

18.2.1 -A resposta será dada em correspondência sob a forma de circular, dirigida a todos que tiverem 
retirado exemplar deste edital, encaminhada meio eletrônico, mediante recibo. 

18.3 - Não sendo feito nenhum pedido de esclarecimento à Comissão Permanente de Licitação no 
prazo fixado, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para 
permitir a apresentação das propostas, não cabendo às licitantes o direito a qualquer reclamação 
posterior. 
 
18.4 -Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 
na forma da lei. 

18.5 -A impugnação aos termos deste instrumento convocatório somente será conhecida e considerada 
quando seguir os procedimentos contidos no artigo 41 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação. 
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18.6 -As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados nas diversas 
fases do processo licitatório. 

18.7 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem 
expressa anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS. 

18.8 -A simples participação na primeira fase deste certame implica na aceitação plena do licitante aos seus 
termos e condições. 

18.9-De todas as reuniões da Comissão Permanente de Licitação serão lavradas atas 
circunstanciadas. 
18.10-Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, fica eleito o Foro da Cidade de Rio Pardo de 
Minas, Estado de Minas Gerais, excluído outro, por mais privilegiado que seja. 

18.11 – Qualquer dúvida oriunda deste Processo Licitatório será dirimida em face das Leis nºs 8.666/93, 
8.883/94 e 9.648/98. Maiores informações, bem como exame deste Edital, poderão ser obtidos no endereço 
epigrafado citado ou pelo Fone: 38-3824-1356 no horário das 08:00 às 12:00. 

Rio Pardo de Minas, 10 de janeiro de 2020. 

 

Maílson Santana Mesquita OAB/MG 170.065 
Assessor Jurídico 

 
 

 
Deolino José dos Santos 

Presidente da CPL 
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ANEXO I – CARTA PROPOSTA 
Processo nº. 002/2020 - Concorrência nº. 001/2020 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

À Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 

Concorrência nº 001/2020 

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO 
DA ESCOLA - PROINFÂNCIA TIPO “B” DO BAIRRO MORAIS, NESTA CIDADE; 

PREÇO VALOR GLOBAL 

R$ * * * * * * (***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * ). 

PRAZO PARA EXECUÇÃO 
***  *  *  * *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Conforme autorização dos serviços e medições devidamente vistoriadas e aprovadas pela contratante. 

VALIDADE DA PROPOSTA 
***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

____________________________ 

Assinatura e Carimbo do proponente 
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 ANEXO II – Processo nº. 002/2020 - Concorrência nº. 001/2020. 

MINUTA DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Pelo presente instrumento as partes, de um lado, MUNICÍPIO DE RIO PARDO 
DE MINAS/MG, com sede na Rua Tácito de Freitas Costa, nº. 846, CGC/MF 
24.212.862/0001-46, representada pelo prefeito municipal, Sr. MARCUS 
VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, CPF: nº 036.360.366-29, neste ato 
denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa *  *  *  *  *  *  *  , 
com sede à *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * CNPJ *  *  *  *  *  *  *  *  , representada 
por seu Sócio  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  portador de  CPF nº *  *  *  *  *  *  *  *  *  
*  *  *  * residente e domiciliado em *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * neste ato 
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o constante a 
seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

  O presente contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA ESCOLA - PROINFÂNCIA TIPO “B” DO BAIRRO 
MORAIS, NESTA CIDADE, nas condições estabelecidas no Edital de Licitação Concorrência nº. 001/2020, 
que, com seus anexos, integra este instrumento, independentemente de transcrição, para todos os fins e 
efeitos legais. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O objeto deste Contrato será executado em regime de menor preço por execução global. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 
 

I - DA CONTRATADA: 

Para a execução dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a: 

a) executar os serviços sob o regime de empreitada por preço global obedecendo fielmente ao projeto, 
plantas e planilhas especificações constantes da Concorrência 001/2020 e seus anexos, que passam a fazer 
parte integrante do presente Contrato, como se transcritos fossem; 

b) arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de material, mão de obra, pagamento de seguro, 
tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, quando do cumprimento do objeto desta licitação, não podendo ser argüido, para efeito de 
exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do 
referido cumprimento. 

d) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 
65 da Lei nº 8.666/93 
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e) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do cumprimento do contrato. 

f) cumprir fielmente o presente Contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
avançados, executando-os sob sua inteira responsabilidade; 

g) manter durante o prazo de execução do contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

h) arcar com o pagamento de todas as despesas provenientes dos serviços. 

II – DA CONTRATANTE: 

  Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

a)proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes 
do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93. 

b) efetuar o pagamento de acordo com a Cláusula Quinta deste Instrumento; 

c) designar profissional qualificado para acompanhar e fiscalizar a execução da obra, objeto deste contrato; 

d) comunicar à CONTRATADA quaisquer anormalidades verificadas na execução do presente contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - DO EXECUTOR E DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
 A CONTRATADA designará em caráter permanente um engenheiro ou arquiteto e urbanista para dirigir a 
execução dos serviços, o qual poderá ser substituído, assim como qualquer outro empregado, no caso de 
solicitação da CONTRATANTE, sem que esteja obrigada a declarar seus motivos. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A CONTRATADA responderá durante cinco anos pela solidez e segurança do 
trabalho, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pela execução dos serviços a que alude este Contrato fica estabelecido o valor do contrato de R$ ***  *  *   *   
(*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *), que será pago após assinatura do  presente contrato, emissão da 
ordem de serviço e conforme medições vistoriadas e aprovadas pela contratante, contra apresentação de 
documento fiscal, podendo o CONTRATANTE exigir da CONTRATADA em qualquer época, a 
comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, não efetuando qualquer pagamento à 
CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
 

Os prazos para execução e de conclusão das obras e serviços ora contratados são de 05 (cinco) meses, 
contados a partir da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO por parte da CONTRATANTE; e o 
recebimento definitivo da obra se dará mediante a emissão pela CONTRATANTE do Termo de 
Recebimento Definitivo da Obra. 

CLAUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 

 10.01.2.12.365.24.3055.44905100F. 754 – TRANSF. DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. 
VINCULADOS EDU. 

CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato vigorará pelo prazo de 05 (cinco) meses, contados, a partir da data de assinatura da 
ordem de serviço, prazo previsto para execução dos serviços. 

CLAUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 
65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA NOVAÇÃO 

Toda e qualquer tolerância por parte da CONTRATANTE na exigência do cumprimento do presente 
contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma 
ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO PARA ENTREGA DO SERVIÇO 

A fiscalização dos serviços será efetuada pelo titular da Secretaria Municipal de Educação, ou preposto por 
ele designado. 

A fiscalização terá poderes para: 

a) Sustar quaisquer serviços, que não estejam de acordo com este edital, ou com a boa técnica, ou que 
atente contra a segurança e bens do Município de Rio Pardo de Minas e de terceiros, mediante 
notificação, por escrito, à CONTRATADA. 

Transmitir à CONTRATADA as determinações e instruções da Secretaria Municipal de Educação, ou 
preposto por ele designado. 

b) Ordenar a imediata retirada de empregado, que embaraçar ou dificultar a sua ação fiscalizadora, ou cuja 
permanência nos serviços, for julgada inconveniente pela Fiscalização, correndo por conta exclusiva da 
CONTRATADA, quaisquer ônus originários das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como, 
qualquer outra despesa, que tal fato possa decorrer. 

c) Examinar os documentos referentes à quitação regular da CONTRATADA, para com a Previdência 
Social, FGTS, ISS e outros decorrentes. 

d) Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do 
Município de Rio Pardo de Minas. 

e) As determinações referentes às prioridades dos serviços, bem como, a solução dos casos concernente a 
esse assunto ficará a cargo da fiscalização. 

f) A ação da fiscalização não diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, pela execução dos 
serviços, ora licitados. 

g) A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer 
circunstância, a co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme 
prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
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h) O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte os produtos, se considerados 
em desacordo com os termos do presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 
CONTRATADA às sanções previstas pelo Edital de Concorrência nº 001/2020.  

 SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O descumprimento das condições estipuladas neste Contrato, que não seja 
determinante da rescisão contratual, implicará a imposição de multa à CONTRATADA, 10% (dez por 
cento) do valor do Contrato, em cada caso. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as 
previstas em Lei ou regulamento. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, 
reduzido a termo no processo de licitação desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação 
vigente. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Fica, ainda, assegurado a CONTRATANTE o direito à rescisão deste 
Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, sem que caiba à 
CONTRATADA qualquer direito a indenização ou retenção nos seguintes casos: 

a) atraso injustificado por mais de 30 dias consecutivos no início da execução das obras assim como não 
cumprimento dos prazos fixados no cronograma; 

b) interrupção dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 

c) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE feita em base contratual, desde que suas 
razões não tenham sido prévia e devidamente aceitas pela fiscalização; 

d) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa 
da CONTRATANTE; 

e) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela 
CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscais, a execução dos serviços; 

f) cometimento reiterado de falhas causadas na execução dos serviços; e 

g) para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à CONTRATADA com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento dos serviços efetivamente 
prestados, e devidamente aprovados até a data da rescisão. 
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h) Rescindido o Contrato por culpa ou por qualquer um dos motivos do sub-cláusula terceira, a 
CONTRATADA indenizará o Município de Rio Pardo de Minas/MG de todos os prejuízos. 

i) Rescindido o Contrato, a contratada não terá direito a qualquer indenização por serviços não realizados, 
retendo o Município de Rio Pardo de Minas/MG, as importâncias porventura devidas por serviços já 
executados, e ainda não pagas, para cobertura das multas, juros e demais encargos que couberem pela 
rescisão a que a contratada houver dado motivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente 
de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 Fica eleito o foro da Comarca de Rio Pardo de Minas/MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste instrumento. 

 E por estarem justos e contratados assinam as partes o presente instrumento em três vias de igual teor. 

                Rio Pardo de Minas, * * * de * * * * * * * 2020.  

________________________ 
Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas - CNPJ 24.212.862/0001-46 

MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS 
Contratante 

 
 

____________________________________________________ 
Alessandra D’Angelis Amorim 

Secretária Municipal de Educação 
 
 

_________________________________________________ 
Contratada 

 
Testemunha CPF                                                                                                  Testemunha CPF 
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ANEXO III – Processo nº. 002/2020 - Concorrência nº. 001/2020. 

 

 

DECLARAÇÃO 

(Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da CF) 

 

Ref.: Processo de Licitação nº. 002/2020 

Modalidade: Concorrência nº. 001/2020. 

 

  ________________________________ (razão social), CNPJ nº. 
___________________, sediada em____________________________ (endereço completo), 
declara, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, ressalvando que, caso empregue ou 
venha empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, somente o faz ou fará na condição de 
aprendiz, que não utiliza ou se beneficia, direta ou indiretamente, ou tenha sido autuada nos 
últimos 05 (cinco) anos pela utilização de mão de obra infantil, que não infringiu as normas de 
proteção ao trabalho adolescente, que não foi autuada no ano em curso ou anterior por infrações 
às normas de segurança e saúde do trabalhador adolescente ou, ainda por impedir ou dificultar 
seu acesso e frequência regular na escola.  

A licitante cumpre com a cota de aprendiz a que está obrigada (artigo 429 e seguintes da CLT). 

(nome do Município), __ de _________ de 2020. 

 

______________________________________________ 

Nome e número da Carteira de Identidade do declarante 
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ANEXO IV – Processo nº. 002/2020 - Concorrência nº. 001/2020. 

 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES 

 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA LICITAR 

 

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar da CONCORRÊNCIA nº 
001/2020, que ____________________________ (nome ou razão social do licitante): 

a) não se encontra, suspenso temporariamente de participar de licitações ou de contratar com o 
Poder Público; 

b) não se encontra, a qualquer título, sujeito a declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com o Poder Público; 

c) não é, e não possui dentre os sócios, titular de mandato eletivo; 

d) não se encontra nos termos da legislação em vigor ou do edital da presente licitação, sujeita a 
qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular habilitação na presente 
licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer. 

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a 
presente. 

Rio Pardo de Minas/MG, __ de ___________ de 2020. 

 

_________________________________________ 

(Nome da empresa / licitante e assinatura do representante legal) 

 

Carimbo e CNPJ da empresa 
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ANEXO V - Processo nº. 002/2020 – Concorrência nº. 001/2020 

 

DECLARAÇÃO QUE ESTÁ DE ACORDO COM O EDITAL E ANEXOS 
 

A empresa * ***  *  *  * * * , com sede à *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * -  * * * * * * * * * *,  
inscrita no CNPJ nº. ***  *  *  *  *  *  , representada por *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  portador de  CPF nº. ***  *  
*  *  *  *  *  *  *  *  *, residente a  * * * * * * * * * * * * * * , declara junto a Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas / MG, em cumprimento as exigências do Edital 
Concorrência nº.  001/2020 que: 

 

 Recebemos todos os documentos (edital de licitação e seus anexos) e informações necessárias 
para a nossa participação no PROCESSO LICITATORIO 002/2020, NA MODALIDADE Concorrência 
nº. 001/2020; 

 Estamos integralmente de acordo com as disposições do edital e seus anexos, em conformidade 
com a lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações; 

 Executaremos os serviços de acordo com as especificações fornecidas no objeto da licitação; 
 Tomaremos medidas necessárias para assegurar o controle de qualidade adequado dos produtos; 
 Assumiremos total responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos documentos 

apresentados e informações apresentados em qualquer fase desta licitação. 
 

 

Local e data: 

 ______________________, ____ de ________________ de ________. 

 
____________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

Carimbo e CNPJ da empresa 
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ANEXO VI – Processo nº. 002/2020 - Concorrência nº. 001/2020. 

TERMO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

 Tipo da Obra – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONCLUSÃO DA ESCOLA - PROINFÂNCIA TIPO “B” DO BAIRRO MORAIS, NESTA CIDADE. 

 

DECLARO, para atender às exigências do Edital de Licitação nº. 002/2020 Concorrência nº. 001/2020, 
destinada à execução da obra de CONCLUSÃO DA ESCOLA – PROINFÂNCIA TIPO “B” DO 
BAIRRO MORAIS, que o Engº/ arquiteto e 
urbanista....................................................................................... CREA nº. ............... Responsável Técnico 
da Empresa ..........................................................................., compareceu ao local da obra em 
.........../.........../2020, onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais  para o 
cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação,  de acordo com o inciso III, do art. 30, da 
Lei Federal nº. 8.666/93. 

Empresa: _________________________________________ 

C.N.P.J___________________________________________ 

Telefone _________________________________________ 

Pessoa de Contato_________________________________ 

Rio Pardo de Minas – MG 

Data e Horas _______________________________ 

_________________________________ 
Assinatura do (a) Engenheiro (a)/ Arquiteto(a) e Urbanista da Empresa 

 
____________________________________ 

Assinatura do Responsável da Prefeitura Municipal 
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ANEXO VII – Processo nº. 002/2020 - Concorrência nº. 001/2020. 

 

Termo de Desistência de Interposição de Recurso 

 
AO 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS 

 

REF.: Concorrência nº 001/2020 

 

 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA 
ESCOLA - PROINFÂNCIA TIPO “B” DO BAIRRO MORAIS, NESTA CIDADE. 

 

O representante da empresa .............................................................................................., Sr. 
......................................................................, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos à 
Concorrência nº.  001/2020, vem respeitosamente a Vossa Senhoria, renunciar expressamente ao seu 
direito de interpor recurso e a todos os meios cabíveis para a reargumentação de qualquer razão, quanto 
à fase de habilitação (e proposta) da presente licitação, por concordar com todos os procedimentos 
tomados pela CPL. 

.............................................................................. 

Local e data 

 

.............................................................................. 

Assinatura do Representante da empresa 
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ANEXO VIII – Processo nº. 002/2020 - Concorrência nº. 001/2020. 

 
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIA DE PROPOSTA 

............................................................................ 
                                           (Local e data)  

À  
Comissão Permanente de Licitação 
PREFEITURA DE RIO PARDO DE MINAS 
MINAS GERAIS 
 
Processo Nº  002/2020 Concorrência Nº  001/2020.  
 
Prezados Senhores, 
 

Considerando que .........(nome Empresa Licitante)........., doravante denominada 
LICITANTE, submeteu sua proposta datada de .....(data)......., para executar a obra ....(detalhar a 
obra).., conforme Edital  de Licitação n.º ..................., saibam todos que, pela presente, a 
.......(Instituição que fornecerá a garantia)....., com sede em ......(endereço)...., está obrigada junto à 
.....(Entidade de Licitação)....., pela quantia de R$............. (...............................).  
 
A ......(Instituição que fornecerá a garantia)...... compromete-se, pela presente, a indenizar a 
......(Entidade de Licitação)....., até o limite do valor acima, caso a empresa .......(nome da 
Licitante)...... descumpra com as obrigações de sua proposta.  
 
As condições de execução desta garantia são:  
1. Se a licitante retirar sua proposta durante o seu período de validade; 
 
2. Se a licitante for notificada da aceitação de sua proposta pela Entidade de Licitação durante o seu 
período de validade, e:  

            2.1. Deixar de assinar o Contrato de acordo com o Edital;  
            2.2. Deixar de fornecer a Garantia de Execução Contratual de acordo com o Edital.  
 

Esta garantia terá validade de 90 (noventa) dias, contados da data da apresentação da 
Proposta mencionada no Edital, podendo ser solicitada a prorrogação por meio de comunicação da 
Entidade de Licitação à Licitante, que deverá obter a concordância do Banco.  
 

(Assinatura do Banco) 
 

(Testemunhas) 
(Chancela) 
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ANEXO IX – Processo nº. 002/2020 - Concorrência nº. 001/2020. 

 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020. 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

___________________________ (nome/razão social), inscrita no CNPJ nº 
______________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). 
__________________________________________________________, portador da Carteira de 
Identidade nº. __________________ e do CPF nº. ______________________, DECLARA, para 
fins do disposto no neste edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 
ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não 
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 º do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações. 

 

Rio Pardo de Minas/MG, __ de _________ de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 
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ANEXO X – Processo nº. 002/2020 - Concorrência nº. 001/2020. 

 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020. 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr.(a) 
______________________________________, portador(a) do documento de identidade nº 
____________________, para participar das reuniões relativas à CONCORRÊNCIA nº 
001/2020, o(a) qual está autorizado(a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-
se em nome da empresa, formular lance, desistir e/ou interpor recursos, rubricar documentos e 
assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 
 

 

 

Cidade (estado), __ de ___________ de 2020. 

 

 

 

_________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal - CARIMBO) 

 

 

 

 



Empresa/Nome: 
Endereço: 

CNPJ/CPF: 
Telefone(s): 

Nº Processo: 
Tipo Licitação: 

Balizamento: 
Modalidade: 

Data Abertura: 

Objeto: 

Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal Marca

0001 "Comutador com retenção, ф22mm, cor preta, 2 posições,
com blocos de contato 2NA+2NF " und 1,00 0,00 0,00

0002 Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para
eletrodutos  Ø 3/4" und 75,00 0,00 0,00

0003 Abraçadeira de aço galvanizado,  Ø 1”, tipo "copo" und 120,00 0,00 0,00

0004 Abraçadeira de aço galvanizado,  Ø 3/4”, tipo "copo" und 800,00 0,00 0,00

0005 Abraçadeira simples para duto de exaustão ø 40 cm m 3,00 0,00 0,00

0006 Acabamento de lavatórios  Cinza Andorinha m 19,20 0,00 0,00

0007 Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm und 8,00 0,00 0,00

0008 Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro 
série N 40x1" und 12,00 0,00 0,00

0009
Alarme de extravasamento do reservatório inferior,
composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e
contatos reversíveis (NA,NF).

und 1,00 0,00 0,00

0010 Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente
do alarme contra incêndio. und 1,00 0,00 0,00

0011 Antiespuma 150mm und 1,00 0,00 0,00

0012 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de
exaustão ø 19,5 cm und 3,00 0,00 0,00

0013 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de
exaustão ø 40 cm und 3,00 0,00 0,00

0014 Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão
ø 40 cm und 2,00 0,00 0,00

0015 Arandela completa com uma lâmpada fluorescente
compacta de 20W. und 18,00 0,00 0,00

Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
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0016 Arandela completa com uma lâmpada incandescente de
60W comandada por dimmer. und 12,00 0,00 0,00

0017 Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4" und 100,00 0,00 0,00

0018 Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4" und 300,00 0,00 0,00

0019 Assento para bacia com abertura frontal, cor branca und 2,00 0,00 0,00

0020 Assento para bacia infantil, cor branca und 12,00 0,00 0,00

0021 Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca M 9,00 0,00 0,00

0022 Automático de bóia nível máximo und 1,00 0,00 0,00

0023 Automático de bóia nível mínimo und 2,00 0,00 0,00

0024 Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca und 2,00 0,00 0,00

0025 Bacia sifonada infantil, cor branca und 12,00 0,00 0,00

0026 Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca und 9,00 0,00 0,00

0027 Bancos retráteis para PNE cj 2,00 0,00 0,00

0028 Barras 45 cm para PNE cj 2,00 0,00 0,00

0029 Barras 90cm para PNE und 8,00 0,00 0,00

0030 Barras de proteção c=300cm h=45cm und 2,00 0,00 0,00

0031 Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e
parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. und 4,00 0,00 0,00

0032 Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e
parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. und 1,00 0,00 0,00

0033 Bloco 110 para rack 19” 100 pares 1,75” de altura und 1,00 0,00 0,00

0034 Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no
pátio und 2,00 0,00 0,00

0035 Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos
ambientes und 5,00 0,00 0,00

0036 Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com
indicação "SAÍDA" und 38,00 0,00 0,00

0037 Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em
tela ø 40 cm und 1,00 0,00 0,00

0038 Box reto ø3/4" em alumínio und 15,00 0,00 0,00

0039 Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" und 6,00 0,00 0,00

0040 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm und 6,00 0,00 0,00

0041 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm und 13,00 0,00 0,00

0042 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm und 13,00 0,00 0,00



0043 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm und 20,00 0,00 0,00

0044 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm und 8,00 0,00 0,00

0045 Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" und 2,00 0,00 0,00

0046 Bucha S/8 und 75,00 0,00 0,00

0047 Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24
AWG,100 Ohms - Categoria 6 m 890,00 0,00 0,00

0048 Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares m 8,00 0,00 0,00

0049

Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C,
não propagador de chama, classe de tensão,
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção
nominal: 3x1,5mm2

m 50,00 0,00 0,00

0050

Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C,
não propagador de chama, classe de tensão,
encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção
nominal: 3x2,5mm2

m 60,00 0,00 0,00

0051 Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com
RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros und 35,00 0,00 0,00

0052 Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m und 15,00 0,00 0,00

0053 Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45
em 1 ponta - 1,50 metros und 48,00 0,00 0,00

0054 Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45
nas 2 pontas - 1,50 metros und 41,00 0,00 0,00

0055 Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado und 14,00 0,00 0,00

0056 Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm und 1,00 0,00 0,00

0057 Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm und 1,00 0,00 0,00

0058 Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de
30cm. und 1,00 0,00 0,00

0059 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço
galvanizado,conforme detalhe no projeto PÇ 2,00 0,00 0,00

0060 Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20” com tampa und 3,00 0,00 0,00

0061

Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura
eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de
madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura,
80X80X20cm

und 2,00 0,00 0,00

0062 Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com
tampão em ferro fundido und 1,00 0,00 0,00

0063 Calha de cobertura em PVC DN 130 m 2,00 0,00 0,00

0064 Calha de piso em PVC DN 130, com grelha m 8,00 0,00 0,00



0065 Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm
x 129mm x 140mm und 8,00 0,00 0,00

0066 Cerâmica m² 16,00 0,00 0,00

0067 Cerâmica 10x10 m² 2,27 0,00 0,00

0068 Cerâmica 20x20 m² 4,21 0,00 0,00

0069 Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para
inspeção em alvenaria und 5,00 0,00 0,00

0070 Chubadores 3/8"CBA und 64,00 0,00 0,00

0071 Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"X2" und 75,00 0,00 0,00

0072 Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com
descarga centrada circular ø 19,5 cm und 1,00 0,00 0,00

0073 Comutador com retenção, ф 22mm, cor preta, 3 posições
(zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. und 1,00 0,00 0,00

0074 Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4” und 12,00 0,00 0,00

0075 Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4” und 14,00 0,00 0,00

0076 Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4” und 5,00 0,00 0,00

0077 Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4”. und 8,00 0,00 0,00

0078 Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4” und 3,00 0,00 0,00

0079 Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø
3/4" und 2,00 0,00 0,00

0080

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC,
camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível,
com as seguintes seções nominais: #10mm2: 

MT 100,00 0,00 0,00

0081

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC,
camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível,
com as seguintes seções nominais: #16mm2: 

MT 300,00 0,00 0,00

0082

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC,
camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível,
com as seguintes seções nominais: #25mm2: 

MT 25,00 0,00 0,00



0083

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC,
camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível,
com as seguintes seções nominais: #35mm2: 

MT 125,00 0,00 0,00

0084

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC,
camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível,
com as seguintes seções nominais: #50mm2: 

MT 130,00 0,00 0,00

0085

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC,
camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível,
com as seguintes seções nominais: #6mm2: 

MT 200,00 0,00 0,00

0086

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC,
camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível,
com as seguintes seções nominais: #2,5mm2

MT 6.600,00 0,00 0,00

0087

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC,
camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível,
com as seguintes seções nominais: #4mm2: 

MT 600,00 0,00 0,00

0088

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC,
camada de proteção em PVC, não propagador de chamas,
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível,
com as seguintes seções nominais: #6mm2: 

MT 200,00 0,00 0,00

0089 Conector de TV Tipo F (Coaxial) und 2,00 0,00 0,00

0090 Conexão alargadora de seção (expansão ø 19,5 / ø 40 cm) und 1,00 0,00 0,00

0091 Conexão tipo curva ø 19,5 cm und 2,00 0,00 0,00

0092 Conexão tipo curva ø 40 cm und 2,00 0,00 0,00

0093 Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv,
Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica und 2,00 0,00 0,00

0094 Contator de potência, bobina 110V/60Hz. und 3,00 0,00 0,00

0095 Controle do reservatório inferior, composto por chave nível
tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). und 1,00 0,00 0,00



0096 Controle do reservatório superior, composto por chave nível
tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). und 1,00 0,00 0,00

0097 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" und 5,00 0,00 0,00

0098 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" und 3,00 0,00 0,00

0099 Cuba de embutir oval grande, cor branca und 2,00 0,00 0,00

0100 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca und 2,00 0,00 0,00

0101 Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento
polido und 3,00 0,00 0,00

0102 Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento
polido und 6,00 0,00 0,00

0103 Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento
alto brilho und 2,00 0,00 0,00

0104 Curva 90º de PVC, série reforçada, Ø 3/4" und 58,00 0,00 0,00

0105 Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm und 6,00 0,00 0,00

0106 Derivação "L" (*) und 2,00 0,00 0,00

0107 Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65
kA/220V, tensão nominal máxima 240V und 1,00 0,00 0,00

0108 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V und 2,00 0,00 0,00

0109 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V und 2,00 0,00 0,00

0110 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V und 2,00 0,00 0,00

0111 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V und 1,00 0,00 0,00

0112
Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar,
tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima
40kA

und 4,00 0,00 0,00

0113 Divisor “L” 2000mm. (*) und 10,00 0,00 0,00

0114 Divisórias em granito m² 52,74 0,00 0,00

0115 Divisórias em madeira com laminado com portas de
80x210cm m² 45,99 0,00 0,00

0116 Duto para exaustão de ar ø 19,5 cm chapa galvanizada ( 4
kg/m2) kg 8,00 0,00 0,00

0117 Duto para exaustão de ar ø 40 cm chapa galvanizada ( 4
kg/m2) kg 16,00 0,00 0,00

0118 Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a
quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm und 12,00 0,00 0,00

0119 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado Ø 3/4" m 10,00 0,00 0,00



0120 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado,
rosqueável Ø 3/4" m 45,00 0,00 0,00

0121 Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas,
Ø 3/4"x 3,00 m und 25,00 0,00 0,00

0122 Eletroduto de PEAD flexível corrugado  Ø 4" m 10,00 0,00 0,00

0123 Eletroduto metálico flexível, Ø3/4” m 160,00 0,00 0,00

0124 Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado: Ø 1" m 1,00 0,00 0,00

0125 Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado: Ø 3/4" m 70,00 0,00 0,00

0126 Escadas metálicas do castelo dágua com proteção m 11,79 0,00 0,00

0127 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. und 20,00 0,00 0,00

0128 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. und 5,00 0,00 0,00

0129 Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. und 49,00 0,00 0,00

0130 Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de
interruptores de 3 seções. und 1,00 0,00 0,00

0131 Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. und 191,00 0,00 0,00

0132 Espelho com furo. und 28,00 0,00 0,00

0133 Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 und 13,00 0,00 0,00

0134 Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F
(Cabo coaxial de TV) und 1,00 0,00 0,00

0135 Espelhos 4mm m² 7,00 0,00 0,00

0136 Extintor PQS tipo ABC - 6kg und 8,00 0,00 0,00

0137 Fixa cabo(*) und 40,00 0,00 0,00

0138 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de
janela 10 kBTU/h und 1,00 0,00 0,00

0139 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de
janela 21 kBTU/h und 1,00 0,00 0,00

0140 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de
janela 30 kBTU/h und 1,00 0,00 0,00

0141 Grades e portões h=210cm m² 12,60 0,00 0,00

0142 Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN
130, 500mm x 128mm x 20mm und 40,00 0,00 0,00

0143 Grelha redonda de alumínio 100mm und 2,00 0,00 0,00

0144 Grelha redonda de alumínio 150mm und 13,00 0,00 0,00

0145 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com
caixilho 100mm und 4,00 0,00 0,00

0146 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com
caixilho 150mm und 5,00 0,00 0,00



0147 Guarda-corpos metalico castelo dágua h=120cm m 10,90 0,00 0,00

0148 Guia de Cabos Frontal, fechado und 6,00 0,00 0,00

0149 Guia de Cabos Superior, fechado und 1,00 0,00 0,00

0150 Guia de Cabos Traseiro und 6,00 0,00 0,00

0151 Guia de Cabos Vertical, fechado und 2,00 0,00 0,00

0152 Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V und 2,00 0,00 0,00

0153 Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V und 5,00 0,00 0,00

0154 Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção,
250V und 2,00 0,00 0,00

0155 Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção,
250V und 18,00 0,00 0,00

0156 Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção,
250V und 2,00 0,00 0,00

0157 Interruptor simples para montagem em paineis, 8A/250V. und 1,00 0,00 0,00

0158 Interruptor simples, 10A, 250V und 49,00 0,00 0,00

0159 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" und 15,00 0,00 0,00

0160 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" und 4,00 0,00 0,00

0161 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" und 8,00 0,00 0,00

0162 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" und 4,00 0,00 0,00

0163 Junção Simples, 50mm und 40,00 0,00 0,00

0164 Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca und 4,00 0,00 0,00

0165 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.118,48 0,00 0,00

0166

Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a
vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção
hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água),
com ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto fator
de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92
e THD < 10%).

und 5,00 0,00 0,00

0167 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas
fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo und 19,00 0,00 0,00

0168 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas
fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo und 116,00 0,00 0,00

0169 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro
1/2"x1/4" und 3,00 0,00 0,00



0170 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro
3/4"x1/2" und 3,00 0,00 0,00

0171 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" und 1,00 0,00 0,00

0172 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" und 1,00 0,00 0,00

0173 Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT
entrada 1/4" und 1,00 0,00 0,00

0174 Mão Francesa, 38x38x210 mm und 20,00 0,00 0,00

0175 Mastros para bandeiras und 3,00 0,00 0,00

0176 Meia luva com assento para solda NPT classe 300,
diâmetro 3/4" und 2,00 0,00 0,00

0177 Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A und 1,00 0,00 0,00

0178 Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A und 27,00 0,00 0,00

0179 Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A und 51,00 0,00 0,00

0180 Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A und 2,00 0,00 0,00

0181 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A und 1,00 0,00 0,00

0182 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A und 1,00 0,00 0,00

0183 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A und 2,00 0,00 0,00

0184 Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A und 1,00 0,00 0,00

0185 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade,
bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. und 70,00 0,00 0,00

0186 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade,
tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. und 1,00 0,00 0,00

0187 Niple FG roscável diâmetro 1" und 2,00 0,00 0,00

0188 Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" und 2,00 0,00 0,00

0189 Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" und 8,00 0,00 0,00

0190 Parafuso cabeça lentilha, autotravante, Ø1/4" und 160,00 0,00 0,00

0191 Parafuso cabeça lentilha, com fenda, Ø1/4" und 25,00 0,00 0,00

0192 Parafuso e bucha S6 und 1.200,00 0,00 0,00

0193 Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço
galvanizado und 75,00 0,00 0,00

0194 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 und 4,00 0,00 0,00

0195 Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) und 10,00 0,00 0,00

0196 Pig tail flexível de borracha para botijão P45 und 2,00 0,00 0,00

0197 Pintura acrílica c/ massa corrida m² 213,78 0,00 0,00



0198 Pintura acrílica s/ massa corrida m² 106,18 0,00 0,00

0199 Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro m² 90,50 0,00 0,00

0200 Pintura esmalte em portas em madeira m² 257,60 0,00 0,00

0201 Pintura PVA m² 47,30 0,00 0,00

0202 Pintura PVA c/ massa corrida m² 462,68 0,00 0,00

0203 Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do
Governo Federal m² 3,00 0,00 0,00

0204 Plataforma metalica de transição das escadas do castelo
dágua und 1,00 0,00 0,00

0205 PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e
guiches und 4,00 0,00 0,00

0206 PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm und 2,00 0,00 0,00

0207 Pontos lógicos, categoria 6 und 41,00 0,00 0,00

0208 Porca losangular com mola, Ø1/4" und 25,00 0,00 0,00

0209 Porca sextavada e arruela lisa 1/4" und 300,00 0,00 0,00

0210 Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4" und 75,00 0,00 0,00

0211 Porta-sabonete líquido de parede und 32,00 0,00 0,00

0212 Porta grelha redondo cromado 100mm und 6,00 0,00 0,00

0213 Porta grelha redondo cromado 150mm und 18,00 0,00 0,00

0214 Porta grelha redondo cromado 250mm und 4,00 0,00 0,00

0215 Porta papel-toalha de parede und 30,00 0,00 0,00

0216 Porta papel higiênico em louça de embutir und 23,00 0,00 0,00

0217 Portões 90X110cm (cobogós) und 5,00 0,00 0,00

0218 Portões 90X200cm (cobogós) und 1,00 0,00 0,00

0219

Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de
150W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto
fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP >
0,92 e THD < 10%).

und 4,00 0,00 0,00

0220

Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de
250W, ignitor e reator eletrônico de alta freqüência, alto
fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP >
0,92 e THD < 10%).

und 2,00 0,00 0,00

0221 PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm m² 6,72 0,00 0,00

0222 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco und 1,00 0,00 0,00



0223
Quadro de comando de embutir completo com porta e
trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as
fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.

und 2,00 0,00 0,00

0224
Quadro de comando de embutir completo com porta e
trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as
fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.

und 1,00 0,00 0,00

0225
Quadro de comando de embutir completo com porta e
trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as
fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.

und 1,00 0,00 0,00

0226
Quadro de comando de sobrepor completo com porta e
trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as
fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.

und 1,00 0,00 0,00

0227

Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12)
completo com barramentos 150A, placa de montagem,
porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação
de acessórios.

und 2,00 0,00 0,00

0228

Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28)
completo com barramentos 225A, placa de montagem,
porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação
de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX
225A) ou equivalente.

und 1,00 0,00 0,00

0229

Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35)
completo com barramentos 150A, placa de montagem,
porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação
de acessórios.

und 1,00 0,00 0,00

0230

Quadro de medição completo com TC(transformador de
corrente) para medição em baixa tensão, compatível com
disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da
concessionária local.

und 1,00 0,00 0,00

0231 Quadro negro und 2,00 0,00 0,00

0232 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido,
Ø100mm und 1,00 0,00 0,00

0233 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido,
Ø150mm und 11,00 0,00 0,00

0234 Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" und 2,00 0,00 0,00

0235 Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro
1/2" und 1,00 0,00 0,00

0236 Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro und 2,00 0,00 0,00

0237 Rejuntamento de cerâmica m² 16,00 0,00 0,00

0238 Rejuntamento de cerâmica 10x10 m² 2,27 0,00 0,00

0239 Rejuntamento de cerâmica 20x20 m² 4,21 0,00 0,00

0240 Rejuntamento de rodapés de cerâmica m 50,00 0,00 0,00



0241 Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A und 1,00 0,00 0,00

0242 Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha m 65,80 0,00 0,00

0243 Rodameio de madeira L=10cm m 548,00 0,00 0,00

0244 Rodapé em cerâmica m 348,00 0,00 0,00

0245 Saboneteira em louça de embutir und 17,00 0,00 0,00

0246 Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4" und 15,00 0,00 0,00

0247 Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de choque
elétrico” und 8,00 0,00 0,00

0248 Sinalizador fotoluminescente “Cuidado, risco de incêndio” und 1,00 0,00 0,00

0249 Sinalizador fotoluminescente “Proibido Fumar” und 1,00 0,00 0,00

0250 Sinalizador fotoluminescente “Proibido produzir chamas” und 1,00 0,00 0,00

0251 Sinalizador fotoluminescente de saída para direita und 9,00 0,00 0,00

0252 Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda und 8,00 0,00 0,00

0253 Sinalizador fotoluminescente para extintor und 8,00 0,00 0,00

0254 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor
âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S und 2,00 0,00 0,00

0255 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor
vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S und 3,00 0,00 0,00

0256 Soleiras em granito e=15cm m 32,80 0,00 0,00

0257 Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil
revestido com pintura em epóxi a pó. und 1,00 0,00 0,00

0258 Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege und 7,00 0,00 0,00

0259
Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com
pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas
quadradas 2P+T.

und 7,00 0,00 0,00

0260 Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência
(2x55W) und 2,00 0,00 0,00

0261 Suporte tipo L para extintor und 8,00 0,00 0,00

0262 Suspensão ômega, 100x50mm und 3,00 0,00 0,00

0263 Suspensão para luminária und 32,00 0,00 0,00

0264 Suspensão simples para tirante 1/4" und 32,00 0,00 0,00

0265 Tampa cega para condulete metálico. und 14,00 0,00 0,00

0266 Tampa cega redonda de aluminio 250mm und 4,00 0,00 0,00

0267 Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve und 9,00 0,00 0,00



0268 Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve und 2,00 0,00 0,00

0269 Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de
gordura dupla e especial und 2,00 0,00 0,00

0270 Tampa de ferro fundido tipo pesado Ø60cm para poço de
visita und 1,00 0,00 0,00

0271 Tampa para condulete metálico com entrada para tomada
2P+T und 8,00 0,00 0,00

0272 Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos
RJ-45 und 1,00 0,00 0,00

0273 Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada
tipo F und 1,00 0,00 0,00

0274 Tampa para condulete metálico com furo und 20,00 0,00 0,00

0275 Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) und 20,00 0,00 0,00

0276 Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" und 2,00 0,00 0,00

0277 Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" und 1,00 0,00 0,00

0278 Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento
alto brilho, 1200x550mm und 1,00 0,00 0,00

0279 Te 45º FG roscável, diâmetro 1" und 1,00 0,00 0,00

0280 Te 90º FG roscável, diâmetro 1" und 2,00 0,00 0,00

0281 Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" und 1,00 0,00 0,00

0282 Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro
3/4"x1/2" und 2,00 0,00 0,00

0283 Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm und 2,00 0,00 0,00

0284 Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm und 1,00 0,00 0,00

0285 Telas em nylon m² 10,26 0,00 0,00

0286 Terminal (*) und 4,00 0,00 0,00

0287 Terminal de fechamento, 100x50mm und 4,00 0,00 0,00

0288 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 und 41,00 0,00 0,00

0289 Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. und 191,00 0,00 0,00

0290 Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. und 8,00 0,00 0,00

0291 Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. und 14,00 0,00 0,00

0292 Torneira de bóia, diâmetro 25mm und 1,00 0,00 0,00

0293 Torneira de mesa, bica alta und 7,00 0,00 0,00

0294 Torneira de mesa, bica baixa und 5,00 0,00 0,00



0295 Torneira de mesa, bica móvel und 7,00 0,00 0,00

0296 Torneira de parede und 14,00 0,00 0,00

0297 Torneira de parede, bica móvel und 4,00 0,00 0,00

0298 Torneira elétrica, 5500W und 3,00 0,00 0,00

0299 Torneira para jardim/mangueira und 11,00 0,00 0,00

0300 Torneira para uso geral und 6,00 0,00 0,00

0301 Tratamento em verniz em rodameio de madeira m² 54,80 0,00 0,00

0302 Trava Path Panel und 6,00 0,00 0,00

0303 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro
1/2" m 18,00 0,00 0,00

0304 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro
3/4" m 18,00 0,00 0,00

0305 Tubo FG roscável, diâmetro 1" m 24,00 0,00 0,00

0306 Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" m 36,00 0,00 0,00

0307 Tubo FG roscável, diâmetro 3" m 12,00 0,00 0,00

0308 Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" m 18,00 0,00 0,00

0309 União FG roscável MF, diâmetro 1" und 4,00 0,00 0,00

0310 União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" und 2,00 0,00 0,00

0311 União NPT classe 300, diâmetro 3/4" und 3,00 0,00 0,00

0312 Válvula de pé com crivo, 1.1/2" und 1,00 0,00 0,00

0313 Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" und 1,00 0,00 0,00

0314 Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" und 4,00 0,00 0,00

0315 Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W
com espelho. und 6,00 0,00 0,00

0316 Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm und 8,00 0,00 0,00

0317 Veneziana metálica circular com diamêtro de 120 cm
(Castelo Dágua) und 4,00 0,00 0,00

0318 Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente,
Ø1/4"x3000mm und 3,00 0,00 0,00

0319 Vergalhão rosca total 1/4" m 120,00 0,00 0,00

0320 Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos
do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) m² 13,80 0,00 0,00

Valor Total R$ 0,00



     

(Digite aqui)

Validade da Proposta:    digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

Digite aqui Local e Data

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação; que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa


