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 Convite nº 001/2018  

 Processo Administrativo nº 005/2018 
(Regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar nº 

123/06, e demais legislações complementares). 

Tipo: “Menor Preço” 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA 
PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DO GA-
BINETE (TÉRREO E SUPERIOR), CONFOR-
ME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO 
AO EDITAL CORRESPONDENTE. 
 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Dia: 05/fevereiro/2018 

Hora 08:00 horas 

Local: 
Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – 
MT (Auditório de Licitações). 

LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE 
EDITAL 

Dias: Segunda a Sexta-feira (em dias de expediente) 

Horários: Das 07 h às 11h e das 13h às 17h. 

LOCAL: 
Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT 
(Setor de Licitações) 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 

Retire o Edital acessando a página 
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “Cidadão” –  

“Editais e Licitações”. 

Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de Primavera do Leste via 
e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo da página 02 deste Edital, para 

eventuais informações aos interessados, quando necessário. 

http://www.pva.mt.gov.br/
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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RECIBO DE RETIRADA EDITAL 
 
 

Convite nº 001/2018 

PROCESSO Nº005/2018  
 
Recebi nesta data para cotação, o Convite e os Anexos do Processo em epígrafe que objetiva a Contrata-
ção de empresa jurídica para a execução de Reforma do gabinete (térreo e superior), conforme memorial 
descritivo, projetos e planilhas orçamentárias em anexo ao edital correspondente, com fornecimento de 
materiais e mão de obra, dos quais tenho pleno conhecimento e que aceito todas as condições e especifi-
cações neles inseridas, ressalvando o direito de impugnação prevista na LEI FEDERAL n° 8.666/93 com as 
alterações posteriores. 

Razão Social:  

Nome Fantasia: 

Ramo Atividade: 

Natureza Jurídica:  [ ] Ltda   [ ]  Individual  [ ] SA  [ ] Outras 

 [  ] Micro Empresa                       [  ] Empresa Pequeno Porte                          [  ] Optante pelo Simples 

CNPJ nº:                                                Insc. Estadual nº:  

Valor Capital Social: R$ 

Sócio:                                                                           Cpf:                                  Data de Registro na Junta: __/__/____ 

Sócio:                                                                           Cpf:                                  Data de Registro na Junta: __/__/____ 

Sócio:                                                                           Cpf:                                  Data de Registro na Junta: __/__/____ 

Endereço:  

Bairro: 

Cidade:                                                               Estado:                                CEP: 

Fone: 

 

Fax:  

 

E-mail 

 

Data: 

  

Nome do Responsável para contato: 

  

Rubrica 

 

 

Quando da retirada do Edital enviar recibo, COM TODOS OS CAMPOS COMPLETA-
MENTE PREENCHIDOS, NÃO MANUSCRITO, OU SEJA, DIGITADO OU DATILOGRA-
FADO, via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, para cadastro no sistema de gestão pública, 
utilizado pelo município, envio de informações sobre os fornecedores ao sistema 
APLIC do TCE e eventuais informações aos interessados, quando necessário. 

 

 

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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CONVITE N° 001/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°005/2018 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – ESTADO DE MATO GROSSO, por in-

termédio do Executivo Municipal, através da Comissão Permanente de Licitação, TOR-

NA PÚBLICO e para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na moda-

lidade CONVITE do tipo “MENOR PREÇO”, que dispõem no presente Convite as condi-

ções de sua realização. 

1.2. Em sessão pública, na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos os envelo-

pes protocolados contendo a “Documentação de Habilitação” e a “Proposta de Preços”. 

DATA: 05 de fevereiro de 2018. 

HORA: 08:00 horas 

LOCAL: Auditório de Licitações, localizado na Rua Maringá, 444 - Centro – Primavera do 

Leste - MT. 

 

2. DO SUPORTE LEGAL 

2.1. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores altera-

ções, Lei complementar nº 123/06, pelas condições estabelecidas neste Convite e demais 

normas legais pertinentes. 

 

3. DA AUTORIZAÇÃO 

3.1. A presente licitação decorre de conformidade com a autorização do Senhor Chefe de 

Gabinete, exarado no referido processo. 

 

4. OBJETO, PRAZO DE EXECUÇÃO E VALOR ESTIMADO 

4.1. Contratação de empresa jurídica para a execução de Reforma do gabinete (térreo e 
superior), conforme memorial descritivo, projetos e planilhas orçamentárias em anexo ao 
edital correspondente, com fornecimento de materiais e mão de obra. 

4.1.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especifica-

ções constantes neste Convite e no Memorial Descritivo, parte integrante do mes-
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mo. 

4.2. As especificações constantes do Memorial Descritivo e no presente Convite, não 

poderão ser alteradas, podendo o proponente oferecer esclarecimento à Comissão 

Permanente de Licitação, por meio de carta, que anexará à proposta. 

4.3. O prazo de execução dos serviços, não superior a 90 (noventa) dias, contados da 

expedição da Ordem de Início dos Serviços. 

4.4. O valor do orçamento do presente certame é de R$ 116.694,50 (cento e dezesseis 

mil e seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)  

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO / CREDENCIAMENTO 

5.1. Poderão participar do presente processo licitatório todas as empresas cadastradas 

nesta Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (PMPL), como também as não cadas-

tradas, desde que convidadas para o certame.  

5.1.1. As empresas não cadastradas e não convidadas que tiverem interesse em 

participar deverão providenciar seu CADASTRO junto ao Cadastro de Fornecedo-

res da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, com antecedência mínima de 

02 (dois) dias úteis da data limite para apresentação das propostas.  

5.1.2. As empresas cadastradas e não convidadas que tiverem interesse em par-

ticipar deverão estar com o CRC - Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Muni-

cipal de Primavera do Leste válido e apresentar manifestação de interesse com 

antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data limite para apresentação das 

propostas. A manifestação poderá ser feita através do endereço eletrônico lici-

ta3@pva.mt.gov.br com o envio do recibo da página 02 deste Edital.  

5.1.3. Maiores informações sobre o Cadastro de Fornecedores poderão ser obtidas 

através do portal eletrônico http://www.primaveradoleste.mt.gov.br ícone “cidadão” 

– “Editais e Licitações” ou telefones (66) 3498-3333 ramal 215.  

5.2. É vedada a participação neste certame de:  

5.2.1. Empresas em consórcios.  

5.2.2. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão 

ou entidade da Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.  

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
mailto:licita3@pva.mt.gov.br
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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5.2.3. Empresas temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar 

com o Município de Primavera do Leste.  

5.2.4. Empresas com falência decretada e concordatárias, bem como em recupera-

ção judicial ou extrajudicial.  

5.2.5. Empresas das quais participe, a qualquer título, servidor público municipal de 

Primavera do Leste. 

5.2.6. Empresas de propriedade de servidor público ou agente político, ou com pa-

rentesco até o terceiro grau destes, que for detentor de poder de influência sobre o 

resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamen-

te, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 

05/2016 do TCE-MT.  

5.2.7. Empresas enquadradas nos casos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93.  

5.3. Do recebimento do Convite dará recibo à empresa convidada aceitando implicitamen-

te todas as condições nele impostas, ficando sujeita às sanções administrativas cabíveis, 

devendo a mesma efetuar a devolução do referido recibo à CPL. As participantes desde já 

admitem que conhecem e concordam com todas as normas contidas no presente Convite 

e em seus anexos.  

5.4. Caso não queira participar do certame, solicita-se que a convidada comunique tal fato 

por escrito, através de fax ou correio eletrônico, sob pena de, não o fazendo, configurar 

manifesto desinteresse em participar deste certame.  

5.5. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 155, de 27/10/2016, as mi-

croempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e Trabalhista mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

5.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhis-

ta, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponde-

rá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorro-

gáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interpo-

sição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspen-
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derá o prazo supracitado. 

5.6. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 5.5.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova 

sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, 

ou revogar a licitação. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

6.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Convite, as licitantes, deverão en-

tregar a Comissão Permanente de Licitação, os documentos e a proposta exigidos no 

presente Convite, em 02 (dois) envelopes fechados e distintos na forma seguinte: 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(Deverá constar na parte externa, as seguintes indicações): 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2018 
CONVITE Nº 001/2018 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

(Deverá constar na parte externa, as seguintes indicações): 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2018 
CONVITE Nº 001/2018 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1. As empresas deverão apresentar a documentação necessária de acordo com o dis-

posto neste Convite e conter obrigatoriamente todos os requisitos abaixo, sob pena de 

inabilitação. 

7.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em origi-
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nal ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por 

publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet, sujeitos à 

consulta e aceitação condicionada à verificação de veracidade via internet.  

7.1.2. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamen-

te, numerados sequencialmente por item de habilitação, de modo a facilitar a análi-

se. 

7.1.3. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao estabele-

cimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato.  

7.1.4. É vedada a mesclagem de documentos de regularidade fiscal e trabalhista 

de estabelecimentos diversos, exceto prova de regularidade para com a Fazenda 

Federal, para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), para com o 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e para com a Justiça do Trabalho 

(CNDT).  

7.1.5. No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), ha-

vendo alguma restrição na regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado para 

sua regularização o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração, contados a partir da declaração do vencedor, sob pena 

de decadência do direito, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à penalidade 

estabelecida no subitem 17.1.3.  

7.1.6. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão 

Positiva com efeitos de Negativa.  

7.1.6.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que 

conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executi-

va em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja sus-

pensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações 

e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário adminis-

trativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

7.2. A empresa deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pela licitadora no ramo do objeto 

desta licitação, dentro do prazo de validade. Os documentos vencidos no CRC, que não fo-

ram renovados antes da abertura do certame, deverão ser apresentados dentro do enve-
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lope de Habilitação. 

7.3. Relativos à Qualificação Técnica 

7.3.1 A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá na apresentação dos 

seguintes documentos:  

a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Ur-

banismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena 

validade; 

b) Registro ou inscrição do profissional responsável técnico no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Ar-

quitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Bá-

sico, em plena validade; 

c) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região per-

tinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técni-

co(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre 

a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabili-

dade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas 

de maior relevância técnica e valor significativo da contratação. 

d) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer 

ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que compro-

ve seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador 

ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 

licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, ca-

so o licitante se sagre vencedor do certame. Neste caso, para a assinatura do 

contrato será exigida a apresentação do referido contrato. 

d.1) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subi-

tem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, 

de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

a substituição seja aprovada pela Administração. 

e) Atestado de Visita, firmado pelo representante legal da licitante, de que visi-
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tou o local da obra tomando conhecimento de todas as informações e das condi-

ções locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação, inteirando-

se das condições técnicas e da complexidade dos mesmos, subscrita pelo re-

presentante legal da licitante (modelo Anexo IV).  

e.1) A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 07:30 horas às 11:00 horas, devendo o agenda-

mento ser efetuado previamente pelo telefone (66) 3498-3333, com Engª Fer-

nanda Gueno. 

e.2) O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do 

Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos 

envelopes. 

e.3) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar de-

vidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e docu-

mento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização 

da vistoria.  

e.4) Caso o licitante não queira participar da visita técnica, deverá apresentar, 

em substituição ao atestado de vistoria, declaração formal assinada pelo res-

ponsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume 

total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a 

PREFEITURA. 

7.4. Outras Comprovações  

7.4.1 Para fins de habilitação, deverá ser apresentado ainda:  

a) Declaração firmada por seu representante legal, assegurando a inexistência 

de Fatos Supervenientes ao seu Cadastro, (conforme anexo III); 

b) Declaração firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal, (conforme anexo VII); 

c) Declaração firmada por seu representante legal de que não possui em seu 

quadro de pessoal, servidores ou dirigente conforme expresso no inciso III, do 

artigo 9º, da Lei 8.666/93, (conforme anexo VII);  
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7.5. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original, por qualquer proces-

so de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Prefeitura Municipal 

de Primavera do Leste que realiza a licitação ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, 

em 01(uma) via, estando todos os documentos acima mencionados com prazo de valida-

de não vencido até a data da abertura da licitação. Após o encerramento da reunião de 

abertura, os originais serão devolvidos aos representantes das Empresas. 

7.6. As certidões fiscais emitidas por meios eletrônicos, com prazo de validade vencido, 

ensejarão verificação pela CPL, no site oficial do respectivo órgão e, se comprovada a 

regularidade, será juntado aos autos o respectivo documento. 

 

8. DA PROPOSTA 

8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada através de Carta de Apresentação de 

Proposta, conforme modelo Anexo V, datilografada ou impressa por processo eletrônico, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo titular ou representante legal, onde 

deverá constar:  

1. O valor global para a execução do objeto desta licitação (em reais); 

2. O prazo de execução dos serviços, não superior a 90 (noventa) dias, contados da 

emissão da Ordem de Serviço; 

3. O prazo de validade da Proposta, não inferior a 30 (trinta) dias, contados da reali-

zação da licitação. 

4. Orçamento, contendo especificações, quantidades, valores unitários e globais, de-

vidamente assinados, sob carimbo, pelo responsável da empresa, contendo no mí-

nimo os itens descritos no Anexo I. 

8.1.1. Indicação da empresa: Razão Social, endereço completo, carimbo padroniza-

do do CNPJ; 

8.1.2. Os valores unitários e totais deverão ser cotados em moeda nacional, os quais 

deverão estar fixados com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula que 

segue a unidade centavos, já consideradas nos mesmos todas as despesas, impos-

tos, taxas, lucros, frete, entrega e quaisquer outros inerentes à composição do preço 

final para execução do serviço objeto deste Convite. 

8.2. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece 
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o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. 

8.3. As propostas que não atenderem as exigências deste instrumento, bem como altera-

rem as especificações da proposta, ou que apresentarem preços excessivos ou manifes-

tadamente inexequíveis com os preços de mercado, ou aquelas que ofertarem alternati-

vas, serão desclassificadas. 

8.4. Será de inteira responsabilidade da licitante a omissão de valor ou volume de qual-

quer serviço necessário à perfeita e completa execução do objeto da licitação, sendo a 

execução dos serviços no regime de Empreitada por Preço Global. 

8.5. A apresentação de proposta será considerada como evidência de que a proponente 

examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a ela-

boração de proposta voltada à execução do objeto licitado em todos os seus detalhamen-

tos. 

8.6. As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em arquivo eletrô-

nico - CD, DVD ou pen drive - da Proposta de Preços e demais documentos constantes 

do Envelope nº 02, na forma de planilha eletrônica protegida, com a indicação do Res-

ponsável Técnico e nº de Registro no Conselho competente em todas suas folhas, 

que permita somente a cópia dos dados inseridos, com a finalidade de facilitar a análise 

da referida proposta por parte da Comissão de Licitação e o envio da proposta de preços 

e planilhas para análise do Tribunal de Contas. 

 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1. No julgamento das propostas será levado em consideração o tipo de licitação fixado § 

1º inciso I, do Art. 45 da Lei Federal 8.666/93, qual seja, o de “menor preço global”. 

9.2. Em caso de absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas a classifi-

cação se fará por sorteio em ato público, para quais todos os licitantes serão convocados, 

conforme dispõe o Parágrafo 2º do Artigo 45 da Lei Federal 8.666/93. 

9.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situa-

ções em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classifica-

da e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pe-
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queno porte. 

9.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

9.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno por-

te, na forma do subitem 9.4.1 serão convocadas as remanescentes que porventura 

se enquadrem na hipótese do subitem 9.3, na ordem classificatória, para o exercí-

cio do mesmo direito;  

9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 

9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

9.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.4.5. Caso o representante legal da microempresa e/ou empresa de pequeno por-

te não esteja presente durante o certame, a Comissão Permanente de Licitação da-

rá continuidade à sessão, decaindo o direito da licitante de apresentar nova propos-

ta. 

9.4.6. Os dispositivos estabelecidos no subitem 9.3. e complementos somente se 

aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microem-

presa ou empresa de pequeno porte. 

 

9.5. A Comissão poderá suspender a reunião sempre que julgue necessário analisar as 

propostas apresentadas pelos licitantes, em sessão reservada, com o objetivo de confir-

mar as informações prestadas. 

10. DO LOCAL DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

10.1. Os envelopes protocolados de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” devem ser entre-

gues a Comissão Permanente de Licitação – CPL, de uma só vez, no Auditório de Licita-

ções, na Rua Maringá, 444 - Centro, Primavera do Leste - MT. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE 

EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

P.M. PVA DO LESTE 
C.P.L 

Fls. nº____________ 

Visto ____________ 

 

Processo nº 005 /2018 – Convite nº 001/2018 13 

 

11. DA REPRESENTAÇÃO NA SESSÃO PÚBLICA  

11.1. As empresas licitantes poderão se fazer representar nas sessões públicas por um 

Diretor, por um de seus Sócios ou Administradores, por um Procurador ou por um Repre-

sentante, mediante a apresentação dos seguintes documentos em original ou cópia au-

tenticada:  

11.1.1. Diretor, Sócio ou Administrador - Ato Constitutivo da pessoa jurídica.  

11.1.2. Procurador - procuração.  

11.1.3. Representante - carta de credenciamento conforme modelo do Anexo II.  

11.2. A irregularidade na Carta de Credenciamento, ou a sua não apresentação, não im-

possibilita a participação da licitante, mas impede seu representante de se manifestar e 

de responder pela licitante durante a sessão pública.  

11.3. Caso o representante credenciado pelas licitantes seja diferente em cada sessão 

pública, será necessária a apresentação de carta de credenciamento para cada sessão. 

 

12. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

12.1. Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar estar encerrado o 

prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

12.2. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à(s) reunião (ões) da Comissão 

de Licitação, não impedirá que ela(s) se realize(m), não cabendo ao participante ausente 

o direito de reclamação quanto às decisões nela(s) tomadas, em conformidade com a Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

12.3. Uma vez recebidos todos os envelopes serão os mesmos rubricados pelos mem-

bros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes dos licitantes presen-

tes à sessão de abertura. 

12.4. Será aberto em primeiro lugar o envelope contendo os documentos para habilitação. 

Os documentos de habilitação serão analisados e rubricados pelos membros da Comis-

são Permanente de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão de 

abertura. 
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12.5. Serão considerados inabilitados automaticamente os participantes que não apresen-

tarem a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que impos-

sibilitem seu entendimento, ou não atendam satisfatoriamente as condições deste Convi-

te. 

12.6. Se todas as licitantes forem inabilitadas a Prefeitura Municipal de Primavera do Les-

te poderá, a seu critério, irá declarar fracassada a licitação ou conceder as licitantes o 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar nova documentação, escoimadas das cau-

sas da desclassificação. 

12.7. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertos os Envelopes – Pro-

posta, não cabe desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em 

razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

12.8. Os envelopes contendo as propostas dos licitantes inabilitados serão devolvidos, 

ainda lacrados, depois de julgados todos os recursos interpostos, bem como, exauridos 

os prazos recursais. 

12.9. Em todas as reuniões realizadas pela Comissão será lavrada Ata que conterá as 

anotações relativas aos principais fatos e atos praticados. A ata será assinada pelos pre-

sentes. 

 

13. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1. Em local, data, e horário designados, serão abertos em sessão pública os envelopes 

“B” - Proposta, sendo rubricados todos os documentos e envelopes pelas licitantes pre-

sentes e pela Comissão.  

13.2. Por ocasião da abertura das propostas, as licitantes poderão fazer ressalvas, as 

quais, sendo pertinentes, serão constadas em ata.  

13.3. Uma vez aberta, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 

admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que 

as ofertas apresentarem.  

13.4. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço Global, fixo 

e irreajustável.  

13.5. Serão desclassificadas as propostas que descumprirem as exigências do edital, es-
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pecialmente as que:  

13.5.1. Estiverem em desacordo com as exigências contidas no Termo de Referên-

cia do edital.  

13.5.2. Forem omissas ou vagas, bem como apresentarem irregularidade ou defei-

to capaz de dificultar o julgamento.  

13.5.3. Que contiverem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos quando 

comparados com os praticados no mercado e pesquisados por esta PMPL.  

13.5.3.1. Consideram-se excessivos os preços superiores ao máximo acei-

tável pelo Município indicado no Termo de Referência.  

13.5.4. Apresentarem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste edital.  

13.5.5. A licitante não responda às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo 

estabelecido.  

13.5.6. Que deixarem de cotar preço para qualquer serviço que compõe o objeto li-

citado.  

13.6. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem 

preços referenciados a outras propostas apresentadas.  

13.7. Na ocorrência de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto 

nos incisos II a V, parágrafo 2º do Artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, o desempate será 

feito por meio de sorteio, em ato público, para o qual serão convocados todos os partici-

pantes.  

13.8. O resultado do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial do Municí-

pio de Primavera do Leste - Dioprima.  

13.8.1. Havendo a presença de todos os representantes legais das empresas lici-

tantes, a Comissão poderá, a seu critério, proceder ao julgamento da “Proposta” no 

ato da abertura dos Envelopes “B”. Se todos os representantes concordarem com o resul-

tado e desistirem expressamente da interposição de recurso, quanto ao julgamento pro-

ferido, a Comissão procederá encaminhar o processo ao Executivo Municipal para 

a homologação da licitação e adjudicação do seu objeto à licitante vencedora.  

13.9. Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Prefeitura Municipal de Primavera 
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do Leste poderá, a seu critério, declarar fracassada a licitação ou conceder as licitantes o 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar nova proposta de preços, escoimadas das 

causas da desclassificação. 

13.10. A homologação da licitação e adjudicação do seu objeto à licitante vencedora ocor-

rerão por ato do Sr. Chefe de Gabinete 

 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Somente serão aceitos recursos previstos na Lei nº 8.666/93, os quais deverão ser 

protocolados nessa Prefeitura Municipal, no horário de expediente, das 07h às 11h, de-

vendo ser dirigidos ao Sra. Secretária Municipal, por intermédio da Comissão Permanente 

de Licitação. 

14.2. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo 

e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela 

empresa. 

14.3. Publicado o julgamento da fase de habilitação em documentos e propostas de pre-

ços, bem como da revogação ou da anulação desta Licitação após a homologação, no 

Diário Oficial do Município, caberá RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 2 (dois) 

dias úteis. 

14.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de dois (2) dias úteis, ou nes-

se mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão 

ser proferida dentro do prazo de dois (2) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

14.5. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes através da imprensa 

oficial que poderão impugná-lo no prazo de dois (2) dias úteis. 

15. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

15.1. Decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgado o recurso interposto a 

Comissão de Licitação elaborará o Quadro Comparativo de preços, encaminhando os au-

tos a Sra. Secretária Municipal para fins de deliberação quanto a homologação do certa-

me e a adjudicação de seu objeto ao licitante vencedor.  

15.2. O resultado deste procedimento será publicado no Diário Oficial do Município - Dio-
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prima e fixado no quadro de avisos da Prefeitura. 

 

16. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS  

16.1. A contratação será mediante emissão de Carta Contrato firmado entre A PREFEI-

TURA MUNICIPAL, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e a CON-

TRATADA, observando-se as normas e condições estipuladas neste Convite, seus ane-

xos, na legislação que rege a presente licitação e na proposta da licitante vencedora. 

16.2. A Secretaria convocará a licitante vencedora para assinar a “Carta Contrato”, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

16.3. A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado no subi-

tem anterior, por parte da licitante convocada, implicará em sua eliminação, além da inci-

dência de multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado do Contrato, sem prejuízo das 

demais sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93. 

16.4. É facultado à Administração, quando o convocado não mantiver sua habilitação re-

gular ou não assinar a “Carta Contrato” no prazo e condições estabelecidos, convocar os 

licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificação estabelecida pela Comis-

são, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colo-

cado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei nº 8.666/93. 

16.5. A execução do serviço licitado não importará em sua aceitação pela Secretaria Mu-

nicipal de Educação e Esportes, ficando condicionado que se tiver em desacordo com as 

normas do presente instrumento será recusado, ficando o contratado obrigado a resolver 

a irregularidade às suas expensas. 

 

17. DAS PENALIDADES  

17.1. Será desclassificada ou inabilitada, conforme o caso, e ficará impedida de licitar e 

contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da cobrança 

pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de até 30% (trinta por cento) do 

valor total de sua proposta, de acordo com a gravidade da infração, a licitante que:  

17.1.1. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 
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contrato, inclusive nas hipóteses previstas no item 16.4;  

17.1.2. Desistir da proposta dentro do prazo de sua validade, salvo se em decor-

rência de fato superveniente, devidamente justificado e aceito pela Administração;  

17.1.3. Não regularizar a documentação de regularidade fiscal no prazo previsto, 

em caso de “ME ou EPP”.  

17.2. Será aplicada a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Adminis-

tração Pública, à licitante que:  

17.2.1. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; ou  

17.2.2. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou  

17.2.3. Apresentar documento falso. 

17.3. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decorrido 

o prazo de 02 (dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autori-

dade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município 

pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da punição.  

17.4. As sanções estabelecidas neste item poderão ser aplicadas juntamente com as pe-

nalidades estabelecidas no Anexo IX - Minuta de Carta-Contrato, garantida a defesa 

prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias para declaração 

de inidoneidade, e no prazo de 05 (cinco) dias úteis para as demais penalidades. 

18. RECEBIMENTO, PAGAMENTO E REAJUSTE DE PREÇOS  

18.1. No recebimento e aceitação do objeto desta licitação serão observadas, no que 

couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações.  

18.2. A cada período de 30 (trinta) dias de fluência do prazo de execução, a CONTRA-

TANTE, através de agentes fiscalizadores, realizará aferição dos trabalhos realizados, 

emitindo o correspondente Certificado de Aferição, consoante o cronograma apresentado 

pela CONTRATADA. 

18.3. Com base nos Certificados emitidos pela fiscalização, a CONTRATADA encaminha-

rá à CONTRATANTE, mediante protocolo, a fatura/nota fiscal, à qual deve ser anexada 

cópia do Certificado respectivo. 

18.4. Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de apre-

sentação da(s) fatura(s)/nota(s) fiscal(is) correspondente(s). 
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18.5. Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem a existência 

do correspondente Certificado de Aferição. 

18.6. Para o recebimento, objeto desta contratação, serão observadas as condições pre-

vistas no Anexo III – Minuta de Carta-Contrato.  

18.7. O Município de Primavera do Leste procederá ao pagamento na forma e condições 

estabelecidas no Anexo IX - Minuta de Carta-Contrato.  

18.8. O valor consignado é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente 

mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, conta-

do a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC 

ou outro que vier a substituí-lo. 

18.9. O Município de Primavera do Leste poderá reajustar os preços anualmente, obser-

vada as condições estabelecidas na Cláusula Terceira do Anexo IX - Minuta de Carta-

Contrato. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. Em qualquer fase da licitação poderão ser realizadas diligências destinadas a escla-

recer ou complementar a instrução do processo, consoante o disposto no artigo 43, pará-

grafo 3º da Lei nº 8.666/93. 

19.2. A Comissão poderá relevar omissões puramente formais nas documentações e pro-

postas apresentadas pelos licitantes, desde que tais fatos sejam irrelevantes e não cau-

sem prejuízos à Administração. 

19.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento, o licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil antes da data estabelecida no preâmbulo deste instrumento, 

para abertura da licitação, ou seja 31/01/2018. 

19.4. Após a homologação e adjudicação desta licitação, não será permitido a licitante 

declarada vencedora, o direito de cancelamento da proposta, ou empenho corresponden-

te, ficando o mesmo sujeito às penalidades contidas no presente Convite, concomitante-

mente as demais previstas na Legislação pertinente. 

19.5. Caso a data estipulada para recebimento e abertura da documentação e proposta 

desta licitação venha a se constituir em dia feriado, a data de recebimento e abertura da 
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documentação e proposta ficará transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mes-

mo horário e local. 

19.6 Todos os impostos decorrentes de valores do contrato serão de responsabilidade da 

contratada. 

19.7. Quaisquer esclarecimentos sobre o certame licitatório poderão ser obtidos junto a 

Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente da Prefeitura Municipal no 

endereço supracitado ou através do e-mail licita3@pva.mt.gov.br, até 02 (dois) dias ú-

teis da data fixada para abertura do mesmo. 

19.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Convite ou do contrato que venha a ser firmado 

em decorrência desta licitação, renunciando-se qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 

20. Complementam este Convite os seguintes anexos: 

Anexo I – Especificações Técnicas 

Anexo II – Termo de Credenciamento  

Anexo III – Declaração de Fatos Supervenientes 

Anexo IV – Carta de apresentação de documentação 

Anexo V – Carta de apresentação de Proposta 

Anexo VI – Cumprimentos Requisitos Legais 

Anexo VII – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Anexo VIII – Declaração de Habilitação 

Anexo IX - Minuta do Contrato 

Anexo X – Atestado de Vistoria  

Primavera do Leste - MT, em 24 de janeiro  de 2018. 

 
José Ricardo Alves de Oliveira 

Presidente da CPL 

mailto:licita3@pva.mt.gov.br
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CONVITE Nº 001/2018 

 
 

ANEXO I 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES  

TÉCNICAS 
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Local: Rua Maringá, 444, loteamento Cidade Primavera I  

Município: Primavera do Leste / MT.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas 

que irão reger a AMPLIAÇÃO DO GABINETE (Térreo e Superior), localizada na Rua Ma-

ringá, 444, Loteamento Cidade Primavera I. 

  

 Sempre que houver dúvida ou eventual falta de informação no projeto ou 

memorial, deverá ser consultado o responsável pelo projeto ou a fiscalização da obra para 

que assim possam ser evitados defeitos e/ou vícios de construção. 

  

 

2. NORMAS TÉCNICAS E RESPONSABILIDADES  

 

 A execução da obra deverá atender à legislação vigente bem como as 

normas da ABNT. 

 

 Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir ou empregar 

materiais especificados neste memorial, deverá ser solicitado à fiscalização sua substitui-

ção. Fica, entretanto, de inteira responsabilidade da contratada verificar quantidades e 

medidas, bem como detectar possíveis omissões de projeto. Para tanto aconselhamos a 

análise completa dos projetos e visita ao local da obra, analisando o fator de risco que 

estarão próximos ao local da obra, para assim evitar prejuízos à contratada. 

 

 Também será responsabilidade da empresa construtora o fornecimento 

do equipamento de segurança (EPI’s) aos seus colaboradores e a exigência do seu uso, 

bem como, executar e fixar em local visível a placa de obra conforme modelo fornecido 

pela fiscalização. 

 

3. INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS 

 

 As instalações provisórias de água, energia, sanitários, tapumes, placas, 

barracão da obra, andaimes, etc., deverão estar dispostas no canteiro de forma a dar per-

feita funcionalidade aos trabalhos a serem executados.  
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 A locação será executada observando-se as plantas de Fundação e Ar-

quitetura, através de quadros com piquetes e tábuas nivelados (gabarito com cantoneira 

de tábuas), fixadas para resistir à tensão dos fios (arame ou nylon) sem oscilação e sem 

movimento. 

 

 

4. MOVIMENTO DE TERRA 

 

4.1 Escavação para blocos 

 

 Os locais para assentamento dos blocos/sapatas deverão ser escavados 

manualmente até a profundidade requerida no projeto de fundações e o material escava-

do (no caso de não reaproveitamento) será transportado para lugar apropriado determi-

nado (Bota Fora) pela Prefeitura Municipal. 

 

 

4.2 Apiloamento de fundo de valas 

 

 Todos os fundos de valas destinadas a blocos deverão ser devidamente 

nivelados e apiloados manualmente com maço de, pelo menos, 30kg. 

 

 

4.3 Aterros e Reaterros 

 

 Todo e qualquer aterro ou reaterro necessário à construção em questão, 

deverá ser executado com solo apropriado, isento de restos vegetais e entulhos, sendo 

compactados em camada nunca superior a 15 cm de espessura. 

 

 

5. FUNDAÇÃO 

 

 Em concreto armado composto de blocos/sapatas/vigas baldrame.  
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 1º Apiloamento do fundo de valas com masso de 30 Kg.  

 2º Lastro de concreto magro com 5 cm de espessura em cada dimen-

são de sapata lançada antes da concretagem para regularizar o fundo 

da mesma.  

 3º Fôrma comum com gravatas com um espaçamento máximo de 40 

cm.  

 4º Concreto (C30) armado obedecendo às dimensões e ferragens do 

projeto estrutural. 

 Sobre as vigas baldrames deverão ser aplicadas duas demãos de tin-

ta betuminosa impermeabilizante nas três faces expostas da mesma. 

 

6. ESTRUTURAS 

 

6.1 Execução de pilares, vigas de respaldo, lajes e vergas 

 

 Todos os pilares deverão ser executados no segmento das sapatas proje-

tadas, em concreto armado (C30) com aço CA-50 e CA-60 em toda sua extensão e mol-

dados em forma de madeira, conforme projeto estrutural em anexo. 

 

 As vigas de respaldo deverão ser executadas em concreto armado (C30) 

com aço CA-50 e CA-60 dispostos em toda sua extensão e moldados em forma de madei-

ra, conforme projeto estrutural em anexo. 

 

 As lajes de forro serão do tipo pré-moldada composta por vigotas de con-

creto (trilhos), enchimento com lajotas cerâmicas e capeamento com no mínimo 4,0 cm de 

espessura em concreto C30 bem como demais especificações contidas no projeto estru-

tural e na planilha orçamentária.  

 O dimensionamento dos trilhos que compões as lajes de forro deverá ser 

exigido do fornecedor desta peça estrutura o qual deverá considerar as direções e os 

vãos constantes no projeto estrutural bem como as cargas usuais para esse elemento 

estrutural. 

7. ALVENARIA 
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 Serão executadas em tijolo cerâmico de 09 furos (9cm x 9cm x 19cm) de 

características e dimensões uniformes, faces planas e arestas lisas. 

 

 Tais tijolos deverão ser assentados com argamassa de cimento, cal e a-

reia no traço 1:2:8 em volume, com espessura das juntas de 20 mm e espessura mínima 

da parede de 15 cm. 

 

 

8.  FORRO 

 

8.1 Forro 

 O forro será executado em placas de gesso . 

 

9. ESQUADRIAS  

 

 As portas serão de madeira, e vidro temperado e as janelas de vidro tem-

perado com caixilho em alumínio nas dimensões e modelos especificados no quadro de 

esquadrias apresentado no projeto arquitetônico. 

 

 

10. REVESTIMENTOS 

 

10.1 Chapisco 

 

 Todas as paredes externas e internas receberão chapisco de colher com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espalhado de forma a não restar nenhuma 

mancha de bloco sem este revestimento. 

 

 

 

10.2 Reboco 
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 Todas as paredes serão rebocadas com argamassa de cimento, cal e a-

reia no traço 1:2:8 com 20 mm de espessura, tratada com desempenadeira para que se 

obtenha uma superfície plana, uniforme e apurada. 

 

 

11. PISOS E RODAPÉS 

 

11.1 Pisos 

 

 O piso existente deverá ser removido e o contrapiso regularizado para 

receber o novo revestimento , que será assentado com argamassa . 

 

 

12. PINTURAS 

 

12.1 Paredes internas 

 

 As paredes internas serão emassadas, lixadas para em seguida ser apli-

cada duas demãos de tinta látex ACRÍLICA PREMIUM para interiores, em cores a ser 

determinadas. 

 

 

12.2 Paredes externas 

 

 As paredes externas serão lixadas e seladas com uma demão de selador 

acrílico em e em seguida levarão três demãos de tinta látex ACRÍLICA PREMIUM para 

exteriores, em cores a ser determinadas. 

 

 

 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

13.1 Quadro de Distribuição  
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 O Quadro deverá ter, caixa metálica, em chapa de ferro, com tampa e 

fecho bloqueável, barramentos bifásicos/trifásico e barra para neutro e terra independen-

tes, espaço para futuras ampliações em torno de 20% da quantidade total de disjuntores. 

Os equipamentos internos deverão atender a IEC/ABNT, tais como disjuntores e etc. O 

condutor neutro será ligado diretamente à barra de neutro, bem como o de aterramento à 

respectiva barra de terra.  

 

 Na porta do QGBT deverá haver uma placa de advertência “CUIDADO 

ELETRICIDADE”, fixada por rebite ou simplesmente impressa por tintura.  

Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente. Não sendo 

permitidas ligações diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem o uso de 

terminais apropriados. 

 

 O quadro de distribuição Geral (QGBT), será embutido na parede, a uma 

altura de 1,5 metro do piso acabado.   

 

 
13.2 Eletrodutos  

 

 Nas paredes de alvenaria na descida dos circuitos terminais para os pon-

tos de utilização (interruptor, tomada) serão utilizados eletrodutos de pvc flexível corruga-

do embutidos na parede.  

 

 Os eletrodutos devem ter as bitolas determinadas em projeto e identifica-

dos de forma legível e indelével em conformidade com as NBR 5410. 

 

13.3 Condutores  

 

 O isolamento deverá ser constituído de composto termoplástico de PVC, 

com características para não propagação e auto-extinção do fogo, tipo BWF, com tensão 

de isolamento de 0,6/1Kv e temperatura máxima admissível de 70°C para serviços contí-

nuos, 100°C e 160°C em curto-circuito.  
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 Deverão ser obedecido os seguintes código de cores (no caso dos circui-

tos):  

 Fase: Preto, vermelho e branco;  

 Neutro: Azul claro;  

 Retorno: Amarelo;  

 Terra: Verde.  

 

 O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma 

lenta e uniforme até que a enfiação se processe totalmente, para aproveitar a inércia do 

cabo e evitar esforços bruscos. Não devem ser ultrapassados os limites de tensão máxi-

ma de puxamento recomendados pelo fabricante. 

 

13.4 Disjuntores  

 

 A proteção geral será através de disjuntor trifásico eletromagnético, em 

caixa moldada com capacidade para 300A.  

 

 A proteção contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tensão será 

feita através da utilização de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 insta-

lados no quadro de distribuição.  

 

 Deverá ser mantida a uniformidade dos disjuntores, todos devem ser do 

mesmo modelo e fabricante. 

 

13.5 Recomendações para execução  

 

 No quadro de carga todos os circuitos deverão ser identificados, através 

de etiquetas, de modo a se ter uma indicação inequívoca da localização das cargas vincu-

ladas.  

 Os condutores deverão apresentar, após a enfiação, perfeita integridade 

da isolação;  

  A conexão dos condutores com os disjuntores deverá ser feita com 

terminais pré-isolados, tipo garfo, olhal ou pino, soldados;  
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 O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de 

barramentos, parafusos ou qualquer outro material;  

 O padrão geral de qualidade da obra deve ser irrepreensível, devendo ser 

seguidas, além do aqui exposto, as recomendações das normas técnicas pertinentes, es-

pecialmente a Norma NBR 5410.  

 

 

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

 Serão executadas seguindo os padrões mínimos exigidos pelas normas 

da ABNT (NBR 5626/98 – sistemas prediais de água fria, NBR 5688/99 – sistemas predi-

ais de água pluviais ventilação, esgotamento sanitário tubos e conexões de PVC e a NBR 

13969/97. 

 

 As tubulações hidráulicas de água fria serão de PVC rígido soldável, in-

clusive as conexões, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto.   

 As tubulações de esgotamento sanitário também serão de PVC, inclusive 

as conexões, ambos de primeira qualidade e executados conforme o projeto. 

                   Para a construção dos banheiros serão colocadas as bacias sanitárias de lou-

ça de primeira qualidade, com assento plástico standart e válvula de descarga de baixa 

pressão 1 ½ pol. com acabamento. 

 

 Ao lado de cada bacia sanitária será instalada porta papel de louça com 

rolete e os lavatórios dos sanitários serão em bancada de granito cinza polido, na largura 

de 0,60m e comprimento determinado conforme Projeto Arquitetônico, fixadas sobre alve-

naria revestida de azulejo branco com cuba de embutir oval na cor branca. 

 

 Os lavatórios não identificados como bancada de granito polido, serão em 

louça branca com coluna suspensa sendo de primeira qualidade com acessórios de fixa-

ção sendo também de primeira qualidade.  

 

 Será fixado 01 (um) espelho oval grande dim. 45 cm x 56 cm para cada 

lavatórios dentro do banheiros designado aos funcionários, ter o devido cuidado na colo-
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cação dos espelhos para não ter problemas de fissuras nas tubulações de água, visuali-

zar sempre o projeto antes da colocação do mesmo, será colocado 01 saboneteira de 

plástico para sabonete líquido e 01 porta toalha para cada banheiro 01 saboneteira de 

plástico e 01 porta papel toalha. 

 

 As caixas de passagem de esgoto serão de concreto pré-fabricado, nas 

dimensões especificadas em planilha, serão todas construídas fora da edificação. Nos 

ambientes dos sanitários serão instalados caixas sifonadas, coleta das águas servidas 

conforme locado em projeto. Em cada sistema de coleta serão instaladas colunas de ven-

tilação para evitar o retorno dos gases provenientes do despejo dos detritos, locados con-

forme mostrado em projeto. 

Todo o esgoto da edificação será encaminhado e lançado a rede de esgoto público local. 

 

 As instalações deverão permitir um fácil acesso para qualquer necessida-

de de reparo e não deverá prejudicar a estabilidade da construção, a tubulação não deve-

rá ficar solidária a estrutura da construção, devendo existir folga ao redor do tubo na tra-

vessia das estruturas ou paredes para se evitar danos à tubulação na ocorrência de even-

tuais recalques (rebaixamento da terra ou da parede após a construção da obra) (figura 

01). 

 

 

Figura 01 

Instalações enterradas 

 

 As instalações devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre ba-

se apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala ou piso onde 

será assentado deve estar uniforme, quando for preciso usar areia ou material granular 

para regularizar o fundo, após a tubulação estar assentada no seu local próprio preencher 
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lateralmente com o material indicado compactando o material em pequenas camadas até 

atingir a altura da parte superior do tubo, completar com material até aproximadamente 

30cm acima da parte superior do tubo assentado em locais onde não há trafego pesado 

(figura 02) 

 

 

Figura 02 

 

 

 

 

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO 

 

 Lavatório – 0,60m 

 Válvula de descarga – 1,10m 

 Pia de Cozinha – 0,60m 

 Bacia Sanitária Normal – 0,35m 

 

 

15. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

 
 A obra será concluída após o término dos serviços acima 
especificados. A executante deverá proceder à limpeza total interna, 
removendo todo tipo de respingo de tinta proveniente da pintura e res-
tos de construção, e, externamente deverá remover todo entulho e ou-
tros detritos existentes. Os pisos internos e calçadas deverão ser lava-
dos, escovados, limpos e secos. 
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_______________________________ 
FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO 

ENG.ª CIVIL CONFEA/CREA: 100080200-0 
Departamento de Engenharia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE 

EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

P.M. PVA DO LESTE 
C.P.L 

Fls. nº____________ 

Visto ____________ 

 

Processo nº 005 /2018 – Convite nº 001/2018 34 

 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO - GABINETE INFERIOR 

          Obra: Reforma do Gabinete Térreo 
        

Local: Rua Maringá  444 
     

Data Base: Dezembro 2017 

Município: Primavera do Leste - MT 
        

          

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (%) 

30 dias 60 dias 90 dias 

VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) 

1 PISOS E RODAPÉS        22.890,60  26,16%        11.445,30  50,00%      11.445,30  50,00%                    -    0,00% 

2 ALVENARIA        18.159,08  20,75%        18.159,08  100,00%                   -    0,00%                    -    0,00% 

3 PORTAS E JANELAS        11.556,62  13,21%          5.778,31  50,00%        5.778,31  50,00%                    -    0,00% 

4 PINTURAS        14.483,20  16,55%            7.241,60  50,00%         7.241,60  50,00% 

5 SERVIÇOS GERAIS          3.844,10  4,39%                 3.844,10  50,00% 

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA        12.607,16  14,41%          6.303,58  50,00%        3.151,79  25,00%         3.151,79  25,00% 

7 FUNDAÇÕES          3.964,00  4,53%          3.964,00                      -          

                    

TOTAL SIMPLES        87.504,76  100,00%        45.650,27  52,17%      27.617,00  31,56%       14.237,49  32,82% 

TOTAL ACUMULADO            45.650,27  52,17%      73.267,27  83,73%       87.504,76  72,00% 

 
FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO 

ENG.ª CIVIL CONFEA/CREA: 100080200-0 
Departamento de Engenharia 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO - GABINETE SUPERIOR 

          Obra: Reforma do Gabinete Superior 
        

Local: Rua Maringá  444 
     

Data Base: Dezembro 2017 

Município: Primavera do Leste - MT 
        

          

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (%) 
30 dias 60 dias 90 dias 

VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) 

1 PISOS E RODAPÉS          1.114,55  3,82%          1.114,55  100,00%                   -    0,00%                    -    0,00% 

2 ALVENARIA        11.466,08  39,28%          5.733,04  50,00%        5.733,04  50,00%                    -    0,00% 

3 PORTAS           4.544,00  15,57%                     -    0,00%        4.544,00  100,00%                    -    0,00% 

4 PINTURAS          6.838,23  23,43%            3.419,11  50,00%         3.419,11  50,00% 

5 SERVIÇOS GERAIS          2.345,90  8,04%                 2.345,90  100,00% 

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA          2.880,98  9,87%                     -    0,00%        1.440,49  50,00%         1.440,49  50,00% 

                    

TOTAL SIMPLES        29.189,74  100,00%          6.847,59  23,46%      15.136,64  51,86%         7.205,50  32,82% 

TOTAL ACUMULADO              6.847,59  23,46%      21.984,23  75,31%       29.189,73  72,00% 
FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO 

ENG.ª CIVIL CONFEA/CREA: 100080200-0 
Departamento de Engenharia 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE 

EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

P.M. PVA DO LESTE 
C.P.L 

Fls. nº____________ 

Visto ____________ 

 

Processo nº 005 /2018 – Convite nº 001/2018 37 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: REFORMA DO GABINETE SUPERIOR 
  

Referència de Preços: a) SINAPI - 02/2017 12/2017) 
 

          
Local: PREFEITURA MUNICIPAL 

  
B.D.I.: 25,00% 

  

        
Município Primavera do Leste/MT 

  
Área: 223,8771m2 

  

          

ITEM 
COMPOSIÇÃO 

DE         PREÇOS 
DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE 

CUSTO UNITÁRIO (R$) VALOR                  
TOTAL             

(R$) 
 (%)  

SEM BDI COM BDI 

1     PISOS E RODAPÉS                   1.114,55  3,82% 

1.1 ORSE 02276 

RODAPÉ CERÂMICO 10 X 45CM, 
PORCELANATO, BIANCO TU PO-
LIDO, LINHA PROGETTO, POR-
TOBELLO OU SIMILAR, APLICA-
DO COM ARGAMASSA INDUS-
TRIALIZADA AC-III, REJUNTADO 

M 47,59            18,74             23,42         1.114,55  3,82% 

2     PAREDES E FORRO              11.466,08  39,28% 

2.1 ORSE 00189 

PAREDE DE GESSO ACARTO-
NADO, DRY-WALL D 125/7560 4 
ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE 
GYPSUM (OU SIMILAR) 

M2 70,01          120,00           150,00       10.502,10  35,98% 

2.2 SINAPI 96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, 
PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P 

M2 28,56            27,00             33,75            963,98  3,30% 

3     PORTAS                4.544,00  15,57% 

3.1 ORSE 03544 

PORTA EM MADEIRA COMPEN-
SADA (VIROLA), SEMI-ÔCA, 0.80 
X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES 
E FERRAGENS 

UND 8,00          454,40           568,00         4.544,00  15,57% 
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4     PINTURAS                6.838,23  23,43% 

4.1 SINAPI 88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 
MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/20 

M2 168,58            10,08             12,60         2.124,13  7,28% 

4.2 SINAPI 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTU-
RA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2 470,00             8,03             10,03         4.714,10  16,15% 

5     SERVIÇOS GERAIS                2.345,90  8,04% 

5.1 SINAPI 72178 
RETIRADA DE DIVISORIAS EM 
CHAPAS DE MADEIRA, COM 
MONTANTES METALICOS 

M2 70,01            20,49             25,61         1.792,95  6,14% 

5.2 SINAPI 74141/001 

LAJE PRÉ-MOLD BETA 11 
P/1KN/M2 VÃOS 4,40,/INCL VIGO-
TAS, TIJOLOS, ARMADURA NE-
GATIVA, CAPEAMENTO 3CM 
CONCRETO 20MPA, ESCORA-
MENTO, MATERIAL E MÃO DE 
OBRA 

M2 6,50            68,06             85,07            552,95  1,89% 

6     INSTALAÇÃO ELÉTRICA                2.880,98  9,87% 

6.1 SINAPI 00038076 

2 TOMADAS 2P+T 10A, 250V, 
CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SU-
PORTE + MÓDULOS 

UND 8,00            10,29             12,86            102,88  0,35% 

6.2 SINAPI 00038075 

TOMADA 2P+T 20A 250V, CON-
JUNTO MONTADO PARA EMBU-
TIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 
MÓDULO) 

UND 12,00             9,18             11,47            137,64  0,47% 

6.3 ORSE 000796 
TOMADA PARA LÓGICA, COM 
CAIXA PVC, EMBUTIDA 

UND 4,00            43,61             54,51            218,04  0,75% 

6.4 ORSE 000792 

TOMADA PARA AR CONDICIO-
NADO, COM CAIXA DE PVC E 
DISJUNTOR BI-POLAR 30A, EM-
BUTIDA 

UND 2,00            86,20           107,75            215,50  0,74% 

6.5 SINAPI 00034603 
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 
CONDUTORES DE 10,0 MM2 

M 40,00            11,55             14,43            577,20  1,98% 

6.6 SINAPI 0039391 
LUMINARIA LED REFLETOR RE-
TANGULAR BIVOLT, LUZ BRAN-

UND 4,00          163,41           204,26            817,04  2,80% 
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CA, 50 W 

6.7 SINAPI 00034602 
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 
CONDUTORES DE 1,5 MM2 

M 60,00             2,40              3,00            180,00  0,62% 

6.8 SINAPI 91856 

ELETRODUTO FLEXÍVEL COR-
RUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 30,00             7,22              9,02            270,60  0,93% 

6.9 ORSE 000629 
REVISÃO DE PONTO DE TOMA-
DA DE FORÇA DE TIPO 1 

PT 8,00            36,21             45,26            362,08  1,24% 

          TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$     29.189,74  100,00% 

FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO 
ENG.ª CIVIL CONFEA/CREA: 100080200-0 

Departamento de Engenharia 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE 

EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

P.M. PVA DO LESTE 
C.P.L 

Fls. nº____________ 

Visto ____________ 

 

Processo nº 005 /2018 – Convite nº 001/2018 40 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: REFORMA DO GABINETE - TÉRREO 
  

Referència de Preços: a) SINAPI - 02/2017 12/2017) 
 

          
Local: PREFEITURA MUNICIPAL 

  
B.D.I.: 25,00% 

  

        
Município Primavera do Leste/MT 

  
Área: 223,8771m2 

  

          

ITEM 
COMPOSIÇÃO 

DE         PREÇOS 
DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE 

CUSTO UNITÁRIO (R$) VALOR                  
TOTAL             

(R$) 
 (%)  

SEM BDI COM BDI 

1     PISOS E RODAPÉS                 22.890,60  26,16% 

1.1 ORSE 02276 

RODAPÉ CERÂMICO 10 X 45CM, 
PORCELANATO, BIANCO TU PO-
LIDO, LINHA PROGETTO, POR-
TOBELLO OU SIMILAR, APLICA-
DO COM ARGAMASSA INDUS-
TRIALIZADA AC-III, REJUNTADO 

M 130,00            18,74             23,42         3.044,60  3,48% 

1.2 SINAPI 84084 
APICOAMENTO MANUAL DE SU-
PERFÍCIE DE CONCRETO 

M2 200,00             5,62              7,02         1.404,00  1,60% 

1.3 SINAPI 87263 

REVESTIMENTO CERÂMICO PA-
RA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBI-
ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M². AF_06/2014 

M2 200,00            73,77             92,21       18.442,00  21,08% 

2     ALVENARIA              18.159,08  20,75% 

2.1 SINAPI 89282 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE 
BLOCO CERÂMICO 
(14X19X39)CM, E= 14CM, PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M2 , SEM VÃOS, 
UTILIZANDO PALHETA E ARGA-
MASSA DE ASSENTAMENTO 

M2 100,00            48,36             60,45         6.045,00  6,91% 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PRIMAVERA DO LESTE 

EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

P.M. PVA DO LESTE 
C.P.L 

Fls. nº____________ 

Visto ____________ 

 

Processo nº 005 /2018 – Convite nº 001/2018 41 

COM PREPARO EM BETONEIRA 

2.2 SINAPI 87547 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBI-
MENTO DE PINTURA, EM ARGA-
MASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACE INTERNAS DE PARE-
DES, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 200,00            15,33             19,16         3.832,00  4,38% 

2.3 SINAPI 87527 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO 
DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂ-
NICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
DE 20MM, C 

M2 200,00            26,22             32,77         6.554,00  7,49% 

2.4 SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVE-
NARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS , COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGA-
MASSA TRAÇO 1:3 COM PREPA-
RO EM BET ONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

M2 200,00             2,66              3,32            664,00  0,76% 

2.5 SINAPI 93197 

CONTRAVERGA MOLDADA IN 
LOCO EM CONCRETO PARA 
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 24,40            34,89             43,61         1.064,08  1,22% 

3     PORTAS E JANELAS              11.556,62  13,21% 

3.1 SINAPI 73838/001 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, 
INCLUSIVE ACESSORIOS 

UND 2,00       1.853,56        2.316,95         4.633,90  5,30% 
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3.2 SINAPI 90823 

PORTA DE MADEIRA PARA PIN-
TURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉ-
DIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

UND 6,00          318,56           398,20         2.389,20  2,73% 

3.3 SINAPI 72119 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 
ESPESSURA 8MM, FORNECI-
MENTO E INSTALACAO, INCLU-
SIVE MASSA PARA DEDAÇÃO 

M2 17,50          203,78           254,72         4.457,60  5,09% 

3.4 SINAPI 95465 

COBOGO CERAMICO (ELEMEN-
TO VAZADO), 9X20X20CM, AS-
SENTADO COM ARGAMASSA-
TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA 

M2 0,48          126,55           158,18              75,92  0,09% 

4     PINTURAS              14.483,20  16,55% 

4.1 SINAPI 88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 
MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS AF_06/20 

M2 640,00            10,08             12,60         8.064,00  9,22% 

4.2 SINAPI 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTU-
RA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2 640,00             8,03             10,03         6.419,20  7,34% 

5     SERVIÇOS GERAIS                3.844,10  4,39% 

5.1 SINAPI 00036519 

BACIA SANITÁRIA (VASO) CON-
VENCIONAL PARA PCD COM 
FURO FRONTAL, DE LOUÇA 
BRANCA, COM ASSENTO. 

UM 2,00          459,04           573,80         1.147,60  1,31% 

5.2 SINAPI 00020270 
LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA COR SEM LADRAO 
*50X35* CM 

UM 2,00            82,35           102,93            205,86  0,24% 

5.3 SINAPI 00011693 
BANCADA/TAMPO LISO (SEM 
CUBA) EM MARMORE SINTETICO  

M2 0,50          109,56           136,95              68,47  0,08% 

5.4 SINAPI 00036212 
BARRA DE APOIO LAVATORIO 
DE CANTO, EM AÇO INOX POLI-
DO, DIAMETRO MINIMO 3CM 

UM 2,00          488,21           610,26         1.220,52  1,39% 

5.5 SINAPI 00036205 
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM UM 2,00          195,00           243,75            487,50  0,56% 

5.6 SINAPI 00036081 
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

UM 2,00          207,92           259,90            519,80  0,59% 
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80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM 

5.7 SINAPI 72118 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 
ESPESSURA 6MM, FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO INCLUSI-
VE MASSA PARA VEDAÇÃO 

M2 0,96          161,96           202,45            194,35  0,22% 

6     INSTALAÇÃO ELÉTRICA              12.607,16  14,41% 

6.1 SINAPI 72337 

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 
POLOS PADRAO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALA-
ÇÕES un 

8,00            17,61             22,01            176,08  0,20% 

6.2 ORSE 000796 
TOMADA PARA LÓGICA, COM 
CAIXA PVC, EMBUTIDA 

UND 16,00            43,61             54,51            872,16  178,90% 

6.3 SINAPI 92024 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓ-
DULO) COM 2 TOMADAS DE EM-
BUTIR 2P+T 10 A, SE UM M SU-
PORTE E SEM PLACA - FORNE-
CIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 un 

24,00            36,41             45,51         1.092,24  1,25% 

6.4 SINAPI 91996 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUIN-
DO SUPORTE  E PLACA - FOR-
NECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 un 

24,00 19,30            24,12            578,88  0,66% 

6.5 SINAPI 92027 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓ-
DULOS) COM 1 TOMADA DE EM-
BUTIR 2P+T 10 A ,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECI-
MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2 
015 un 

6,00 37,93            47,41            284,46  0,33% 

6.6 ORSE 000792 

TOMADA PARA AR CONDICIO-
NADO, COM CAIXA DE PVC E 
DISJUNTOR BI-POLAR 30A, EM-
BUTIDA 

UND 4,00            86,20           107,75            431,00  88,41% 

6.7 SINAPI 91856 

ELETRODUTO FLEXÍVEL COR-
RUGADO, PVC, DN 32 MM 1 PO-
LEGADA , PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PA-
REDE - FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO. AF_12 /2015 m 

20,00             7,22              9,02            180,40  0,21% 
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6.8 SINAPI 74131/005 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHA-
PA METALICA,  PARA 24 DISJUN-
TORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRA-
MENTO T RIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

un 1,00 479,56          599,45            599,45  0,69% 

6.9 SINAPI 93662 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENT O E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016 un 

8,00 

42,00 

           52,50            420,00  0,48% 

6.10 SINAPI 93668 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMEN TO E INSTALA-
ÇÃO. AF_04/2016 un 

6,00 

50,71 

           63,38            380,28  0,43% 

6.11 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISO-
LADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, P ARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 

500,00 2,83             3,53         1.765,00  2,02% 

6.12 SINAPI 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISO-
LADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PAR A CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 

300,00 5,31             6,63         1.989,00  2,27% 

6.13 SINAPI 91933 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISO-
LADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PA RA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 

50,00 8,29            10,36            518,00  0,59% 

6.14 ORSE 8003 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR  70 A, PADRÃO DIN 
(EUROPEU - LI NHA BRANCA), 
CURVA C, 5KA un 

1,00 

88,76 

         110,95            110,95  0,13% 

6.15 SINAPI 91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL COR-
RUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4POLEGADA), PARA CIRCUIT 
OS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E m 

80,00 5,77             7,21            576,80  0,66% 
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INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

6.16 SINAPI 0039391 
LUMINARIA LED REFLETOR RE-
TANGULAR BIVOLT, LUZ BRAN-
CA, 50 W 

UND 12,00          163,41           204,26         2.451,12  2,80% 

6.17 ORSE 000527 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE 
PLAFONIER 2 X 20 W (TECNO-
LUX REF.FLP-6410/22 OU SIMI-
LAR), COMPLETA 

UND 2,00            72,54             90,67            181,34  0,21% 

7     FUNDAÇÕES                3.964,00  4,53% 

7.1 ORSE 004953 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALI-
CERCE E VIGA BALDRAME COM 
2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA 
TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU 
SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

M2 13,68            14,53             18,16            248,42  0,28% 

7.2 ORSE 7398 

FORMA PLANA PARA VIGAS-
BALDRAME, EM COMPENSADO 
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO 

M2 13,68            33,54             41,92            573,46  0,66% 

7.3 SINAPI 096543 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME E SAPATA UTILI-
ZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 140,45            12,46             15,57         2.186,77  2,50% 

7.4 SINAPI 096545 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA UTILI-
ZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

KG 72,05            10,61             13,26            955,35  1,09% 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$     87.504,76  100,00% 
FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO 

ENG.ª CIVIL CONFEA/CREA: 100080200-0 
Departamento de Engenharia 
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RESUMO - GABINETE SUPERIOR 

 

 

 

     
      

Obra: REFORMA GABINETE SUPERIOR     
Local: Rua Maringa 444  Data Base: Dezembro 

2017 
Município: Primavera do Leste - MT     

      

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (%)   

      

1 PISOS E RODAPES          
1.114,55  

3,82%   

2 ALVENARIA         
11.466,08  

39,28%   

3 PORTAS E JANELAS          
4.544,00  

15,57%   

4 PINTURA          
6.838,23  

23,43%   

5 SERVIÇOS GERAIS          
2.345,90  

8,04%   

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          
2.880,98  

9,87%   

      

TOTAL SIMPLES        
29.189,74  

100,00%   

TOTAL ACUMULADO     
FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO 

ENG.ª CIVIL CONFEA/CREA: 100080200-0 
Departamento de Engenharia 
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RESUMO - GABINETE TÉRREO 

 
 
 
 

     
     
Obra: REFORMA GABINETE TERREO 

   

Local: Rua Maringá 444 
 

Data Base: 
Dezembro 
2017 

Municí-
pio: 

Primavera do Leste - MT 
   

     

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (%) 
 

 

1 PISOS E RODAPES 
       

22.890,60  26,16% 
 

2 ALVENARIA  
       

18.159,08  20,75% 
 

3 PORTAS E JANELAS 
       

11.556,62  13,21% 
 

4 PINTURA 
       

14.483,20  16,55% 
 

5 SERVIÇOS GERAIS 
         

3.844,10  4,39% 
 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
       

12.607,16  14,41% 
 

7 FUNDAÇÕES 
         

3.964,00  4,53% 
 

        
 

TOTAL SIMPLES 
       

87.504,76  100,00% 
 

TOTAL ACUMULADO     
 FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO 

ENG.ª CIVIL CONFEA/CREA: 100080200-0 
Departamento de Engenharia 
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CONVITE Nº 002/2018  

ANEXO II 

CREDENCIAMENTO  

 

 

Pelo presente instrumento a empresa ___________________________ 
_______________ (nome legível), inscrita no CNPJ nº. _________________, com sede 
na cidade de ____________, bairro ______________, representada,  pelo Sr. ____ 
_______________ (nome legível), _____________________ (profissão),  __________ 
(estado civil),  inscrito o CPF sob o nº __________, credencia o Sr.(a) _____________ 
__________________ (nome legível),                              (profissão),                                 
(estado civil), portador da Cédula de Identidade n. ________________, expedida em 
___/___/___, pelo(a) ______________________ (órgão expedidor),  ______________ 
(Residência Município-Estado),  com   poderes  específicos  para representá-lo junto à 
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, na Licitação, modalidade Convite nº 
001/2018, podendo assinar propostas, examinar e visar documentos e propostas das de-
mais licitantes, ratificar proposta da outorgante, retirá-la, assinar atas, firmar documentos, 
deliberar, concordar, transigir, renunciar, impugnar e recorrer.   

Local e data. 

  

_____________________________ 

Assinatura do responsável legal 

  

Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa 

 

 

 

 

Obs.: Este Documento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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CONVITE Nº 001/2018 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A .............................................................................................. (razão social da em-

presa), CGC n.º..................................................., localizada à ...................................  

................................, declara, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 

8.666/93, que não existem fatos supervenientes ao seu cadastro no Setor de Cadastro 

desta Prefeitura que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório na 

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – Convite Nº 001/2018. 

Local e data, 

 

_____________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 
 
 

Anexar ao Envelope Nº 01 – Documentação 
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CONVITE Nº 001/2018 

ANEXO IV 

 
A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT.  
REF.: CONVITE N° 001/2018  
  
Prezados Senhores,  
  
  

Em cumprimento as condições do Edital, utilizamo-nos da presente, para submeter à apre-
ciação de Vossas Senhorias os documentos abaixo relacionados, necessários para a habilitação e 
participação da Empresa na licitação referenciada:  
_ 
_ 
_ 
_  
_  
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_  
  

Na oportunidade, credenciamos junto ao Município de Primavera do Leste, o Sr ............ 
............................... portador da Cédula de Identidade - RG n°........................... SSP/XX e CPF-MF 
nº................................, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recur-
sos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais  
atos necessários no presente processo  licitatório.  

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação e 
temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa.  

Declaramos ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no pre-
sente Edital e seus anexos.  

 
Atenciosamente, 

 
    

Local e data 
 
 
 
 

Firma Licitante / CNPJ 
Assinatura do Representante legal 

 
 
 

Anexar ao Envelope Nº 01 – Documentação 
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CONVITE Nº 001/2018 

ANEXO V 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT.  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
  

Assunto: Apresentação de Proposta referente ao CONVITE Nº 001/2018. 

OBJETO: Contratação de empresa jurídica para a execução de Reforma do gabinete (tér-
reo e superior), conforme memorial descritivo, projetos e planilhas orçamentárias em ane-
xo ao edital correspondente, com fornecimento de materiais e mão de obra. 

  

Prezados Senhores:  

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epigrafe, apresentamos 
nossa proposta para reforma para adequação do novo Lar dos Idosos, no município de 
Primavera do Leste, pelo preço total, de R$ ......................... (..........................),  com o 
prazo de execução dos serviços de 90 (noventa) dias, contados da emissão da Ordem de 
Serviço, sendo que os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE em 10 dias 
após a medição de cada etapa dos serviços executados, emitido pela equipe técnica e 
mediante nota fiscal objeto da  Ordem de Serviço emitida, mediante solicitação formal da 
CONTRATADA.  

Para orientação de V.Sas., informamos que o prazo de validade da proposta é de 
60 (sessenta) dias e nos comprometemos em assinar o contrato, caso nos seja adjudica-
do o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, além de 
que declaramos que os preços apresentados compreendem todos os custos e despesas 
para a perfeita execução do objeto. O representante legal desta firma para assinar o con-
trato será o Sr ............................... portador da Cédula de Identidade  -  RG n° ............. 
SSP/XX e CPF/MF n° .......................................... residente e domiciliado à  .............. 
.................... na cidade ...................  

Declaramo-nos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital da licita-
ção.  

 
Local e data 

 
 

Nome e Assinatura do 
Representante Legal 

 
 
 

Anexar ao Envelope Nº 02 – Proposta de Preços 
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CONVITE Nº 001/2018 

ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 

 
(Papel timbrado da empresa) 

 
A 
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 
Ref.: Licitação na modalidade Convite nº 001/2018 
 
 
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na 

Rua --------------------------------------, n. -----------, bairro, -----------------------, CEP---------- Mu-

nicípio -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento 

ao solicitado no Edital do Convite nº 001/2018 – Prefeitura de Primavera do Leste/MT, 

DECLARA, sob as penas da lei, que: 

 

• Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qual-

quer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, 

com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

 

• Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de deci-

são, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 

04/90). 

Local e data 
 
 
 

Assinatura do representante legal  
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 

(  ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 

Anexar ao Envelope Nº 01 – Documentação 
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CONVITE Nº 001/2018 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 
 
 
 

A empresa ......................................................... inscrita no CNPJ nº ...................., 

sediada (endereço completo) .............................................................................., por inter-

médio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ..............................................................., por-

tador(a) da Carteira de Identidade n° ..................................... e do CPF ........................ 

DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar n° 

123/06, e suas alterações,  notadamente o art. 3°, tendo direito aos benefícios estendidos 

pelo referido Diploma. 

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CER-
TIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 
 

________________, ___ de __________ de 2018. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 

Assinatura Representante Legal 
 
 

 
 
 
Obs.: A validade do presente documento é de 01 (um) mês, contado da data de sua assi-
natura. 
 

 

OBS: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes 
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CONVITE Nº 001/2018 

ANEXO VIII 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 

 

 

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa .......................... 

...................., CNPJ nº ..........................................., reúne todos os requisitos de habilita-

ção exigidos no Edital, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e eco-

nômico-financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital de 

Convite nº 001/2018 e com as regras definidas no Art. 5° do Decreto nº 7.218/2006. 

................., ......... de ...................   de 2018. 

 

___________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

     

  

 

 
 
Obs.: No caso de nos termos da LC nº 123/06, e suas alterações,  possuir alguma restri-
ção na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como 
ressalva, nesta declaração, além de juntar o documento com restrição no envelope de 
habilitação. 
 

OBS: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes, junto com Creden-
ciamento. 
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CONVITE Nº 001/2018 

ANEXO IX 

MINUTA 

CARTA CONTRATO Nº 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFOR-
MA DO GABINETE (TÉRREO E SUPERIOR), 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PRO-
JETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM 
ANEXO AO EDITAL CORRESPONDENTE, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE E A EM-
PRESA .............................. 

 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LEONARDO TADEU BORTOLIN, portador 
de CPF nº: xxxxxxxxxx e RG: xxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade de Prima-
vera do Leste - MT doravante denominado, CONTRATANTE, e, a empresa 
_________________, com sede a __________ nº ___, Bairro _______________, na ci-
dade de ________, Estado _________, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 
00.000.000/0000-00 e Inscrição Estadual n.º _________, representada por seu 
__________ Sr. ______________, que também subscreve, doravante denominada sim-
plesmente de CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 

I – DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência 
da autorização do Sr. Prefeito Municipal, exarada em despacho constante do Processo 
Administrativo n° 005/2018, gerado pelo Convite n° 001/2018, todos os seus anexos e 
proposta da Contratada, que fazem parte integrante e complementar desta Carta Contra-
to, como se nela estivessem contidos. 

II – FUNDAMENTO LEGAL: A presente Carta Contrato é regida pelas cláusulas e condi-
ções nela contidas, pela Lei Federal n° 8.666/93 e Lei n° 123/2006,  LC 155/16 e demais 
alterações e normas legais pertinentes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa jurídica para a execução de Reforma do Gabinete (térreo e 
superior), conforme memorial descritivo, projetos e planilhas orçamentárias em anexo ao 
edital correspondente, com fornecimento de materiais e mão de obra. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1 O objeto deste Contrato deverá ser executado no prazo de 90 (noventa) dias, inician-
do a contagem na data da expedição da Ordem Inicial de Serviços e de acordo com a 
proposta da CONTRATADA. 

2.1.1 O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º 
da Lei nº 8.666/93. 
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2.2 A inobservância do prazo estipulado neste Contrato ocasionará a aplicação das pena-
lidades previstas neste instrumento. 

2.3 O presente contrato terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser res-
cindido a qualquer momento, caso ocorram ofensas a Legislação em vigor, ou por conve-
niência da Administração. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA -  PREÇOS 

3.1 O valor total da contratação é de R$ .......... (.....). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decor-
rentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, traba-
lhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

3.3 O valor consignado nesta Carta Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser cor-
rigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo 
de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação 
do índice INCC ou outro que vier a substituí-lo. 

3.4 Os pagamentos serão realizados com recursos próprios e empenhados integralmente 
na dotação orçamentária sob código Programa de Trabalho 02 – Executivo Municipal; 
002 – Chefia de Gabinete; 04.122.0002-2.130 - Manutenção Chefia de Gabinete e no 
Elemento de Despesa: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica– 
Fonte 999, Ficha 19 

3.5. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa, ficando o CONTRATANTE 
obrigado a apresentar no início de cada exercício a respectiva Nota de Empenho estimati-
va e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma 
classificação orçamentária. 

 

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 A cada período de 30 (trinta) dias de fluência do prazo de execução, a CONTRATAN-
TE, através de agentes fiscalizadores, realizará aferição dos trabalhos realizados, emitin-
do o correspondente Certificado de Aferição, consoante o cronograma apresentado pela 
CONTRATADA. 

4.2 Com base nos Certificados emitidos pela fiscalização, a CONTRATADA encaminhará 
à CONTRATANTE, mediante protocolo, a fatura/nota fiscal, à qual deve ser anexada có-
pia do Certificado respectivo. 

4.3 Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil posterior à data de apre-
sentação da(s) fatura(s)/nota(s) fiscal(is) correspondente(s). 

4.4 Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem a existência do 
correspondente Certificado de Aferição. 

4.5 A última fatura/nota fiscal emitida pela CONTRATADA, somente será paga após a e-
missão do Termo de Aceitação a que alude a Cláusula 9.1 do presente Contrato. 

4.6  À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da(s) 
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duplicata(s) emitida(s) através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-
somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 

4.7 A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia e de seus even-
tuais reforços, importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela CONTRATA-
DA, por força deste Contrato. 

4.8 No caso da execução não estar de acordo com as especificações técnicas e demais 
exigências fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica desde já autorizada a reter o 
pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações 
determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista na Cláusula 11.1. 

4.9 Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de na-
tureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste. 

4.10 A CONTRATADA deverá apresentar junto com a(s) fatura(s)/nota(s) fiscal(is), o 
comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e FGTS. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1 Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados 
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis 
com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao 
instrumento convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta; 

5.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

5.3 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

5.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acor-
do com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofri-
dos; 

5.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

5.6 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de 
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

5.7 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;  

5.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tri-
butárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante; 

5.9 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados aloca-
dos, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
instrumento contratual; 

5.10 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
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Contratante; 

5.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, aler-
tando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contrata-
da relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio 
de função; 

5.12 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da exe-
cução do empreendimento; 

5.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

5.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.15 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de servi-
ço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões 
compatíveis com os compromissos assumidos; 

5.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou munici-
pal, as normas de segurança da Contratante; 

5.17 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contra-
tante; 

5.18 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequa-
das, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

5.19 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer o-
corrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

5.20 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 
aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

5.21 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 
ou bens de terceiros. 

5.22 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossa-
nitárias, elétricas e de comunicação. 

5.23 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

5.24 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Respon-
sabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos ter-
mos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

5.25 Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais docu-
mentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

5.26 Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-
las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram 
ou fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado. 
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5.27 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

5.28 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quais-
quer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descri-
tivo. 

5.29 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto respon-
sável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de fun-
cionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunica-
dos à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

5.30 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabele-
cido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir a-
queles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a 
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encami-
nhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma 
físico-financeiro; 

6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Con-
tratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG nº 02/2008; 

6.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos servi-
ços objeto do contrato; 

6.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

6.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Prefeitura de Primavera do Leste para 
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contrata-
da;  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADE 

7.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto 
deste Contrato e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos 
e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para CONTRATANTE ou para terceiros. 
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7.2 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos forne-
cidos pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhu-
ma hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos. 

7.3 A CONTRATADA é, também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou omis-
sões nos Projetos e Desenhos que lhe forem fornecidos, ainda que relativos às quantida-
des. 

7.4 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a CONTRA-
TANTE, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será sem-
pre a CONTRATADA. 

7.5 A CONTRATADA deverá matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as 
guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da le-
gislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de declaração ela-
borada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente 
habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fi-
elmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA OITAVA - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

8.1 A CONTRATANTE indicará um técnico-gerente/fiscal que será o interlocutor de todos 
os contatos com a CONTRATADA, bem como o(s) agente(s) fiscalizador (es) do desen-
volvimento dos trabalhos. 

8.2 A nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas, na medida 
em que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem. 

8.3 O acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não 
exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações e 
demais normas técnicas para a perfeita realização do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA NONA - RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1 No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que couber, 
a disposição contida nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES 

10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, de acordo com a gravidade 
da falta, nos termos dos arts 86 e 87 da Lei 8.666/93:  

10.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, 
para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;  

10.1.2. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 
no recebimento da Ordem de Início dos Serviços, até o quinto dia corrido do atraso, após 
o que, a critério da Administração, poderá ser promovida a rescisão unilateral do contrato;  

10.1.3. Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 
injustificado em iniciar os serviços, após o prazo estabelecido para tal na Ordem de Início 
dos Serviços, até o 5º (quinto) dia corrido de atraso, podendo resultar na rescisão unilate-
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ral do contrato pela Administração;  

10.1.4. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da nota fiscal, sempre que for ob-
servado atraso injustificado no desenvolvimento dos serviços ou for constatado descum-
primento de quaisquer outras obrigações assumidas pela CONTRATADA, podendo resul-
tar, em caso de reincidência, na rescisão unilateral do contrato pela Administração;  

10.1.5. Multa de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, de acordo com a 
gravidade da infração, em caso de qualquer descumprimento contratual, sem prejuízo da 
rescisão unilateral do contrato pela Administração, garantida a defesa prévia.  

10.1.6. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de `Prima-
vera do Leste, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, nas hipóteses de a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução ou da en-
trega do objeto contratado sem motivo justificado ou der causa à inexecução total ou par-
cial do contrato; 

10.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
no caso de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude.  

10.1.7.1. Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, decor-
rido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Muni-
cípio pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da pu-
nição.  

10.2. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis; 

10.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não 
eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao 
CONTRATANTE.  

10.4. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por mo-
tivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso 
fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 
evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - RESCISÃO 

11.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das pe-
nalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocor-
ram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

11.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, 
da Lei nº 8.666/93. 

11.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, 
do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de 
multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES  

12.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os a-
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créscimos de até 50% (cinquenta por cento) ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 A empresa CONTRATADA deverá iniciar os serviços tão logo receba a Ordem de 
Serviço. 

13.2 CONTRATANTE reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo à 
execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já 
executados. 

13.3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço 
que não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscali-
zação. 

13.4 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CON-
TRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução 
dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação 
que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

13.5 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, 
no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de 
acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que 
diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na Legislação Federal (Portaria 
nº 3.214, de 8-7-78, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá 
motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão contratual com a 
aplicação das sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - TOLERÂNCIA 

14.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por o-
missões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste 
Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer for-
ma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalte-
rados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

  

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - VALOR DO CONTRATO 

15.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ __________ 
(________________________________) para todos os legais e jurídicos efeitos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - FORO 

16.1 Elegem as partes contratantes o foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E por estarem certos e contratados, assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de 
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igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas para que surtam seus efeitos le-
gais. 

Primavera do Leste – MT, __ de xxxxxxxxx de 2018. 
 

 
 
 
 

LEONARDO TADEU BORTOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 
 
 
Testemunhas: 
 
 
____________________________        _________________________ 
Nome      Nome 
CPF      CPF  
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Convite nº 001/2018 

 
 

Anexo X 
 
 
 

ATESTADO DE VISTORIA 
 
 
 

 
Atestamos para fins de participação do processo licitatório Convite nº 001/2018 que 

por intermédio do(a) Sr.(a) ................................................, portador(a) do(a) CPF/MF no. 
............................ e do RG/CREA no. ......................... devidamente credenciado(a) por 
nossa empresa ................, CNPJ/MF ........................, vistoriou o local de execução dos 
serviços licitados e que somos detentores de todas as informações relativas à sua execu-
ção. 
 

Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fa-
tos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que 
viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja vencedora. 

 
A Administração Geral e a responsabilidade técnica dos serviços contratados cabe-

rá ao Engº ............................................. . 
 
 
 

Primavera do Leste - MT, .........de ................ de 2018 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura e carimbo do profissional 

(representante legal) 
 

 
 

Visto em ......./......../........ 
 

_______________________________ 
Assinatura e carimbo de servidor da Prefeitura  

Municipal de Primavera do Leste 
 
 

Observações: - Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante. 

 


