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   PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 

(Processo Administrativo n° 4.923/2019) 

  Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Vassouras inscrita no CNPJ 

sob o nº 32.412.819/0001-52, AUTORIZADO pelo Ordenador de despesa, Secretário Municipal de Obras, Serviços 

Públicos e Transporte, Marco Aurélio P Salgado, por meio do Presidente da Comissão de Licitação nomeado pela 

Portaria nº 461/2018, sediada  à Av. Octavio Gomes, nº 395, Centro, Vassouras, realizará licitação, na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL  nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 

7.983, de 08 de abril de 2013, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

  

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS:  

1.1. Às 10:0 horas, do dia 26, do mês de Julho, ano 2019, no endereço Av. Octavio Gomes, nº 395, 

Sala de Licitação, Centro, Vassouras, para entrega do Envelope n° 01, com os documentos de habilitação, e n. 

02, com a proposta, além das declarações complementares. 

  

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 10:0 horas, do dia 26, do mês de Julho, ano 2019, no endereço Av. Octavio Gomes, nº 395, 

Sala de Licitação, Centro, Vassouras, terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos 

participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante 

e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes 

legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via 

Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos 

mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a 

Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois envelopes acima 

mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento 

marcado para abertura da sessão pública. 

 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar original e cópia da cédula de identidade ou 

outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa 

individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, 

no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e 

estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 

cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 

empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do 

registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de 

sociedades comerciais  e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos 

de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; 

3.2 Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.  

 

3.3 Será permitida a participação de licitantes não cadastrados no CADASTRO DE FORNECEDORES DO 

MUNICÍPIO DE VASSOURAS, desde que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observado o disposto no § 9º, do art. 22, da Lei n.º 

8.666/93. 

  

3.3.1 A documentação necessária para o cadastramento deverá ser RECEBIDA pela CPL 

até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 

 

4. DO OBJETO E VALOR 

A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa 
para Construção de uma quadra poliesportiva, mediante o regime EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL, conforme especificações constantes nos anexos deste Edital. 

4.2 A licitação compõe-se de item único, conforme tabela, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor 
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preço, todavia, NENHUM ITEM PODERÁ TER PREÇO UNITÁRIO SUPERIOR AO INDICADO NA PLANILHA 

CONSTANTE DO ANEXO VII. 

ITEM QUANT. UNID. D E S C R I Ç Ã O VALOR GLOBAL(R$) 

 
01 

01 01 

Contratação de empresa para Construção 

de uma quadra poliesportiva 
250.004,70 

  

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária na 

classificação abaixo:    

 02.06.041220059.1.116.4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte: 04 – Royalties 

 02.06.041220059.1.116.4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte: 12 - Convênios 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

6.2. Permanece vedada qualquer intermediação ou subcontratação. 

6.3. Não poderão participar desta licitação: 

6.3.1. interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

6.3.2. interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Vassouras responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 

1993 e art. 7º da Lei 10.520/02; 

6.3.3. entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.3.4. interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

6.3.5. o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

6.3.6. entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o 

autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

6.3.7. servidor ou dirigente desta Prefeitura ou responsável pela licitação;  

6.3.8. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.3.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993. 
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6.3.10. Interessados declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1. Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Cadastro de Fornecedores da 

Prefeitura Municipal de Vassouras com todas as documentações solicitadas neste, e entidades não 

credenciadas, mas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à 

data do recebimento das propostas.  

7.1.1. As licitantes que não atendam aos requisitos para a emissão do Certificado de Cadastro, 

deverão entregar à Comissão de Licitação a documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia 

anterior à data prevista para a abertura das propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a 

documentação de habilitação junto com os demais documentos exigidos neste edital, nos termos do art. 

22, §2º da Lei 8.666, de 1993. 

7.1.2. Os documentos da Habilitação Cadastral são os constantes do ANEXO IX. 

7.1.3. Os documentos da Habilitação Cadastral deverão ser acondicionados em envelope, conforme 

estabelecido para os documentos de habilitação. 

7.1.4. A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a entrega do envelope 

pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião oportuna fixada neste edital. 

7.2. Para a habilitação, o interessado deverá atender às condições exigidas para cadastramento, 

até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

7.2.1. Poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões. A validade das certidões 

emitidas por meio da rede mundial de computadores (Internet) ficará condicionada à verificação da sua 

legitimidade por meio de consulta “online”. 

7.2.2. Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada 

licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelos 

representantes legais das empresas licitantes. 

7.3. A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação no 

Envelope n° 1, salvo quando as informações pertinentes estiverem contempladas de forma regular no Cadastro 

de Fornecedores da Prefeitura: 

7.3.1. Habilitação jurídica: 

7.3.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis; 

7.3.1.2. para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

7.3.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade 

limitada: ato constitutivo  em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

7.3.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

7.3.1.5. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

 5 

7.3.1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

7.3.1.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos 

demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva 

consolidação; 

7.3.1.8. Cópia de identidade ou documento equivalente, dos sócios e/ou representantes. 

 

7.3.2. Regularidades fiscal  e trabalhista: 

7.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, (CONJUNTA FEDERAL); 

7.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.3.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 

(CNDT); 

7.3.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual / municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

7.3.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

 Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria 
de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o 
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual; 

 
 

 Caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de 
regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, 
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos 
em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela 
Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o 
licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual; 

 

 Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
- ISS, do domicílio ou sede do proponente ou, se for o caso, certidão 
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição municipal;  
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7.3.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela 

correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da 

lei;. 

7.3.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno 

porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

7.3.3. Qualificação Técnica.  

Todos os licitantes deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos 

documentos que seguem, no envelope nº 1: 

7.3.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena 

validade; 

7.3.3.2 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à 

execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo 

da contratação, a saber: SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS. 

7.3.3.3 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 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 comprove 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, 

caso o licitante se sagre vencedor do certame. 

7.3.3.3.1 No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem 

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. 

7.3.3.4 Atestado de vistoria (anexo V) assinado pelo servidor responsável ou a declaração de não 

vistoria (anexo XIV).  

 

7.3.4. Qualificação econômico-financeira: 

7.3.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor de sua sede. Se o proponente 

não for sediado na Comarca de Vassouras esta deverá vir acompanhada de declaração oficial da 

autoridade judiciária competente, relacionando o distribuidor que, na Comarca de sua sede, tenha 

atribuição para expedir  tais certidões. 

7.3.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
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7.3.4.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

7.3.4.4. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

7.3.4.5. As empresas deverão apresentar capital mínimo ou patrimônio líquido de 10% 

do valor estimado para a contratação. 

7.3.4.6 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-

ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

7.4. Todos os licitantes, credenciados ou não, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

7.4.1.  Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo 

ANEXO IV; 

7.4.2.  Declaração de idoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração 

Federal, Estadual, Distrital e Municipal, na forma do Anexo VI; 

7.5. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração (anteriormente ou na sessão), ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

8. DA VISTORIA 
 
8.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução 

do objeto constante dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico e demais anexos, podendo a 
licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo: 
 
8.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 10 

horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (24) 2491 9000 
Ramal 9024; 

 
8.1.2. 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; 
 

8.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 
habilitação para o ato. 

 
 

8.1.4. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria ou demais aspectos, 
deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão pública, e 
podendo ser feita através de e-mail, licitacaovassouras@gmail.com , onde será encaminhado para o 
setor requisitante. 
 

8.1.5. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou 
parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório. 

 
8.1.6. O licitante que optar por não realizar a vistoria, deverá apresentar a declaração de não vistoria 

conforme anexo XIV. 

 

mailto:licitacaovassouras@gmail.com
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9. DA PROPOSTA 

9.1  A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada em todas as 

suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo conter: 

9.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

9.1.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto 

Básico e demais documentos técnicos anexos; 

9.1.3 O valor total da proposta, em moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso, 

conforme modelo de proposta constante do ANEXO II. 

9.1.4 A Planilha orçamentária consta no ANEXO VII e deverá ser feita como no modelo, podendo 

apenas alterar campos/inserir, de acordo com o solicitado abaixo que não estiver contido no modelo: 

9.1.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto. 

9.1.4.2. Na composição dos preços GLOBAIS, o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços. 

9.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

9.1.4.4. Erros no preenchimento da planilha em relação a multiplicação e soma, não 

constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 

licitante, no momento indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço total 

proposto. 

9.1.4.5. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária; 

9.1.4.6. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser 

incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

9.1.4.7. licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e 

COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que 

os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 

percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 

3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 

Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

9.1.4.8. as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas 

a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 

123/2006. 

9.1.4.9. a composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não 

poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, 

Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

9.1.4.10. na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 

preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de 

referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a 
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diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na 

licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 

percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal. 

9.1.4.11. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 

relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo 

cronograma. 

9.1.5 Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados 

pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada, conforme ANEXO VIII. 

9.1.6 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua 
entrega.  

 

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 

Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações 

complementares, e procederá à abertura da licitação. 

10.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 

intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem 

o bom andamento dos trabalhos. 

10.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes acima 

mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

10.1.2.1. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de 

Pequeno Porte – EPP, para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar n. 123, de 2006 conforme anexo ao Edital. 

10.1.2.1.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 

entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do 

regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do 

tratamento jurídico diferenciado. 

10.1.2.1.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 

previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. 

10.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem 

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de 

preços apresentadas.  

10.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 

Documentos de Habilitação.  

10.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 

presentes ou por seus representantes, e consultado o Cadastro, se for o caso. 

10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.4.1. Cadastro de Fornecedores do Município; 
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10.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -  CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

10.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

10.6. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

10.6.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de 

habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento 

convocatório. 

10.6.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, 

informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros 

da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

10.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do 

recurso.  

10.8. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta 

de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham 

desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o 

regular decurso da fase recursal. 

10.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 

mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

10.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante 

por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após 

o julgamento. 

10.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Instrumento Convocatório. 

10.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação 

ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

10.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

10.12. Será considerado inabilitado o licitante que: 

10.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de 

validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do Cadastro, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 

pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

10.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

10.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 

regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de 
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eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será 

contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual 

período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

10.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. O critério de julgamento será MENOR PREÇO GLOBAL, todavia nenhum item poderá ter preço 

unitário superior ao constante da Planilha Orçamentária (Anexo VII). 

11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes presentes. A 

Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for 

o caso, de assessoramento técnico específico, através de parecer que integrará o processo. 

11.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

11.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 

julgamento da proposta. 

11.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

11.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procederá à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos 

arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

11.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de 

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

11.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) 

minutos, caso esteja presente na sessão.  

11.6.3. Caso a microempresa, individual ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, 

empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

11.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte 

empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de 

Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se 

identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

11.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas 

para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação 

deste, prevalecerá a classificação inicial. 

11.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
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11.9.1. produzidos no País;  

11.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

11.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação. 

11.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor 

ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 

(oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.  

11.12. Será desclassificada a proposta que: 

11.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

11.12.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 

11.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

11.12.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou 

a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

11.12.5. apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos 

insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com 

a execução do objeto do contrato; 

11.12.5.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja 

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores 

das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) 

Valor orçado pela Administração. 

11.12.5.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 24 horas para comprovar a 

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da 

Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

11.13. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma das 

etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência discriminados nos projetos 

anexos a este Edital.  

11.13.1. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de 

todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em 

qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos 

projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos 

termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

11.14 Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.15 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, 

haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
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11.16 Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação 

de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

11.17 Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a 

Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela 

autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

11.18 A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso 

em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

11.19 O resultado do certame será divulgado na Imprensa Oficial do Município (AEMERJ). 

12 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1    A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

12.2 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, 

pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

12.3 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir 

aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

12.4 Os recursos deverão ser encaminhados para CPL instalada no endereço Av. Octávio Gomes, n° 395, 

Centro, Vassouras/RJ, Sala 13. 

12.5 O recurso será dirigido à Secretaria requisitante, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

12.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo de 

 Contrato, prorrogável na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93. 

13.2 O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital.  

13.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.2.2 O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13.3 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as 

mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado 

outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação para celebrar a contratação nas mesmas 

condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em Lei. 
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14 DO REAJUSTE 

14.1 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta poderá o contratado fazer jus ao 

reajuste dos itens, desde que demonstrada a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na 

consecução do objeto contratual, atualizando-se a planilha orçamentária (ANEXO VII), com o mesmo desconto 

aplicado na proposta, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, 

de 14.02.2001. 

15 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico 

–ANEXO I. 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1 Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; 

b) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à 

execução do presente contrato; 

c) Exercer a fiscalização do contrato; 

d) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato. 

16.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: 

A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos equipamentos, materiais e ferramentas necessários 

para a perfeita execução dos serviços, obriga-se a: 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;; 

b) Responsabilizar-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 

execução do serviço, conforme exigência legal;  

c) Corrigir e/ou reexecutar os serviços e substituir os materiais não aprovados pela FISCALIZAÇÃO, caso os 

mesmos não atendam às especificações constantes deste Termo de Referência;  

d) Submeter à aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações, em face 

de imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal;  

e) Sujeitar-se à fiscalização da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 

às reclamações procedentes, caso ocorram;  

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da licitação; 

g) Assumir o ônus decorrente de todas as despesas, tributos, contribuições, fretes, seguros e demais encargos 

inerentes à prestação dos serviços objeto desta contratação  

h) Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer outras adicionais referentes ao 

objeto contratado, de natureza direta e indireta decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem 

qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, incluídos tributos, contribuições e seguros  

i) Utilizar, na execução dos serviços, pessoal de comprovada capacidade técnica, de bom comportamento, 

podendo ser exigida pela CONTRATANTE a substituição de qualquer elemento, cuja capacidade ou 

comportamento seja julgado, pelo órgão, impróprio ao desempenho dos serviços contratados.  

j) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio Municipal ou a terceiros, decorrentes 

de culpa ou dolo, quando da execução do serviço. O acompanhamento ou fiscalização da instituição não 

exclui ou reduz a responsabilidade.  

k) Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do local, durante o período de 

execução e, especialmente, ao seu final, dando destinação adequada com estrita observância às normas 

ambientais;  
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l) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, inclusive acidentes de 

trabalho e, prestar os esclarecimentos que julgar necessário;  

m) Providenciar, após a assinatura da Nota de Empenho, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no 

CREA, entregando uma via a CONTRATANTE. 

n) Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e 

medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT);  

o) Os funcionários relacionados à execução do serviço deverão usar uniformes e equipamentos adequados à 

execução dos serviços EPI - Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, 

botas e óculos), conforme a NR 6 e disposições contidas no caderno de encargos 

p) Não subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente, o objeto deste contrato, salvo, com o 

consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE e desde que não afete a boa execução do mesmo.  

q) Manter todas as condições exigidas no processo licitatório.  

17 DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1 As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas 

previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993. 

18 DO PAGAMENTO 

18.1 O pagamento será efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa/medição prevista no 

cronograma físico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados. 

18.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 

II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data 

final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

18.3.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à 

etapa/medição do cronograma físico-financeiro executada. 

18.5 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

18.5.1 não produziu os resultados acordados; 

18.5.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; ou 

18.5.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

18.6 O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-

corrente indicados pela Contratada. 

18.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária. 

18.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consultada as condições de habilitação 
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exigidas no edital. 

18.9 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

18.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

18.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.   

18.13 Mas em qualquer caso, deverá ser feito pela máxima autoridade da contratante; 

18.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

18.14.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

18.15 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato 

atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% 

ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos 

mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total 

ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da 

execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou 

não mantiver a proposta; 

19.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

19.2.1.1 multa moratória de até 05% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração contratante a promover a rescisão do contrato;  

19.2.1.2 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

19.2.2 multa compensatória de até10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

19.2.2.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

 17 

19.2.3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

19.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem 

anterior; 

19.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Vassouras, pelo prazo de 

até dois anos; 

19.3 A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique 

as outras sanções cabíveis. 

19.4 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro 

do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades 

acima estabelecidas. 

19.5 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

19.6 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

19.6.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

19.6.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.6.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

19.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

19.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados 

judicialmente. 

19.9.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

19.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Fornecedor. 

19.11 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

20 DA IMPUGNAÇÃO 

20.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não 

o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou 

irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

20.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

 18 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

20.3 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 

8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, 

sem prejuízo da faculdade prevista no § 1
o
 do art. 113 da referida Lei. 

20.4 A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço Av. Octávio Gomes, n° 395, 
Centro, Vassouras/RJ, CPL, Sala 13. 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

21.4 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 

neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nele contidas. 

21.5 Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

21.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido 

contrário. 

21.7 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

21.8 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

21.9 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

21.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
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21.13 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, 

e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

21.14 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca Vassouras, com exclusão 

de qualquer outro. 

21.15 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.15.1 ANEXO I – Projeto Básico; 

21.15.2 ANEXO II – Modelo de Proposta;  

21.15.3 ANEXO III – Modelo de Credenciamento; 

21.15.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, 
da Constituição Federal; 

21.15.5 ANEXO V – Modelo de Termo de Vistoria; 

21.15.6 ANEXO VI – Modelo de Declaração de Idoneidade; 

21.15.7 ANEXO VII – Planilha Orçamentária/Critério de Aceitabilidade; 

21.15.8 ANEXO VIII – Cronograma Físico Financeiro; 

21.15.9 ANEXO IX – Documentos para Habilitação Cadastral; 

21.15.10 ANEXO X – Memória de Cálculo; 

21.15.11 ANEXO XI – Memorial Descritivo; 

21.15.12 ANEXO XII –  Plantas; 

21.15.13 ANEXO XIII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007; 

21.15.14 ANEXO XIV – Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto (não vistoria); 

21.15.15 ANEXO XV – Minuta de Contrato; 

 

 

Vassouras, 05 / Julho / 2019 

_______________________ 

Marco Aurélio P Salgado 

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte 

Ordenador de Despesa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007 / 2019 

ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO  

 

1. OBJETO  

Este termo estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela 

CONSTRUTORA para as obras de construção de uma quadra poliesportiva, em conjunto com o 

projeto, Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a 

substituí-las, servirá de documento hábil a ação da FISCALIZAÇÃO. 

A CONSTRUTORA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, 

deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todas as etapas da obra, visualizando 

todos os documentos do projeto e das condições locais onde serão executadas as obras, para ter 

condições de desenvolver o projeto executivo que norteará a construção. Qualquer dúvida sobre 

este termo, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a 

fiscalização devidamente nomeada com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data 

prevista no cronograma contratual. A CONSTRUTORA, nos termos da legislação vigente, assume 

integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na 

execução da obra. O Projeto Básico de Arquitetura e o presente memorial referem-se à construção 

de uma quadra poliesportiva, na Rua Renato Martins Coelho, Massambará, Município de 

Vassouras-RJ. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

O objeto em questão se trata da construção de uma quadra poliesportiva. 

Com área construída de 700,00m², a quadra poliesportiva sem cobertura possuirá piso em 

concreto armado. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Durante a execução dos serviços, o isolamento para proteção da obra será feito com tapume 

em chapas de madeira compensada, com o fito de garantir maior segurança aos moradores que 

transitam, diariamente, próximo ao empreendimento. 

Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, protetores 
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faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos e braços, cintos 

de segurança, equipamentos de proteção auditiva, etc., conforme o caso. 

A instalação da placa de obra deverá ficar em local visível, a ser determinado pela fiscalização 

da prefeitura. 

O barracão de obra para guarda de ferramentas e guarda de materiais deverão ser locados de 

forma a não prejudicar o desenvolvimento da obra. O barracão destinado à guarda de materiais 

deve se localizar de forma a ser facilmente acessível tanto para o recebimento de materiais como 

para a utilização destes na obra. 

A preparação do terreno será inicialmente através de capina e limpeza manual e posterior a 

regularização mecânica da superfície. 

Na preparação do terreno será feita a regularização mecânica da superfície, após a capina e 

limpeza manual da área cercada pelo tapume. 

Concluídos os trabalhos de limpeza, a CONSTRUTORA deverá proceder à locação manual da 

área de implantação do empreendimento. As marcações deverão ser aprovadas pela Fiscalização. 

 

MOVIMENTO DE TERRA 

O movimento de terra necessário é indispensável para o nivelamento do terreno. Na execução 

da terraplanagem, de cortes deverão ser obedecidas as normas técnicas da ABNT para tais 

serviços. As áreas deverão ser niveladas de forma a permitir sempre o fácil acesso e escoamento 

das águas superficiais. A implantação da quadra no platô deve corresponder exatamente às cotas 

estipuladas em projeto.  

No caso de bota-fora, tais serviços deverão ser realizados em locais autorizados pelo poder 

público.  

Os serviços de reaterro serão executados em camadas de 20 cm no máximo, com material de 

1a qualidade e ótima umidade, perfeitamente compactadas, sendo que os taludes terão inclinação 

máxima de 45º. 

A escavação manual de valas para execução das sapatas da estrutura da tabela de basquete 

deverão ser escoradas.  

O material escavado reaproveitável para o reaterro, sempre que possível, deverá ser 

depositado junto ao local. Caso não seja possível, o material será transportado para local 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO e depositado sem compactação.  

Transporte de solo para bota fora, do material proveniente da escavação do terreno em local a 
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ser indicado pela fiscalização, do material escavado para o carregamento, descarregamento, e 

manutenção; os serviços de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado. 

Os serviços de transporte de solos até unidade de destinação final deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas nas legislações vigentes à época da execução dos serviços. 

 

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 

O fechamento da quadra será com alambrado até altura de 3,00m em tubos de aço 

galvanizado e tela de arame também galvanizado. 

Sobre a área pavimentada no acesso lateral direito, serão instalados quatro bancos em 

concreto aparente. 

A sustentação da tabela de basquete será em estrutura metálica treliçada. 

Serão gramados os taludes nas laterais e fundos da quadra, assim como na área frontal entre 

a quadra e a calçada. 

 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

Toda área de piso a ser concretada, seja da quadra ou da calçada, receberá uma lona de 

plástico preto para auxiliar impermeabilização e na cura do concreto. 

As sapatas de fundação serão executadas em concreto armado moldadas no local. 

A laje de piso da quadra será em concreto dosado racionalmente para uma resistência 

característica a compressão de 25mpa, incluindo materiais, transporte, preparo com betoneira, 

lançamento e adensamento, receberá uma tela formada por fios de aço CA-60, cruzadas e 

soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 3,4mm e espaçamento 

entre eles de 15x15cm, cortadas e montadas conforme delimitação determinada em projeto. 

As cintas de amarração ao redor do piso da quadra serão em concreto armado, Fck=20mpa, 

incluindo materiais para confecção do concreto adensado e colocado. A armação será de aço CA-

25, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação das formas. 

 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

O piso de concreto da quadra será polido mecanicamente. 

Para execução dos serviços em altura estão previstos aluguel de andaime, plataforma e 

passarela, considerando a montagem e desmontagem. 

Ao final da obra está prevista a limpeza geral de toda área do empreendimento. 
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DRENAGEM 

Nas laterais e fundos, quadra possuirá uma calha para captação das águas pluviais que serão 

despejadas na rede que se localizará sob a calçada a ser construída na frente do terreno. 

 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Toda instalação elétrica da edificação deverá obedecer ao padrão da ABNT e ser compatíveis 

com as cargas que irão suportar, obedecendo ao projeto elaborado pela empresa contratada, com 

aceite da Fiscalização. 

 

ALVENARIAS 

Sobre o piso da quadra, localizada na frente e nos fundos serão construídas duas muretas em 

blocos de concreto, com 60cm de altura e comprimento de 20m, o elemento em questão terá 

objetivo de proteger o alambrado dos arremessos de bolas que atingem predominantemente na 

área onde será construída. 

 

REVESTIMENTOS 

A execução do revestimento interno será de 1 vez com emboço ou massa única, em 

argamassa no traço 1:2:8, aplicada manualmente com acabamento camurça ou saco, com 3,50cm 

de espessura. 

Os contra pisos deverão ser executados de forma a garantir superfícies contínuas, planas, sem 

falhas e perfeitamente nivelados. 

Os pisos com ladrilhos só poderão ser executados após estarem concluídas todas as 

canalizações que devem ficar embutidas. 

Os pisos, inclusive da quadra, deverão ter declividade mínima de 0,5% em direção as calhas 

conforme indicado em projeto. 

A calçada na área limítrofe a via e o acesso lateral a quadra serão revestidos com ladrilho 

hidráulico quadriculado na cor natural, possuirão sinalização horizontal com pisos podo táteis do 

tipo direcional e alerta na cor amarelo. 

   

ESQUADRIAS 

Os dois portões de acesso localizados na lateral direita da quadra, serão confeccionados em 
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tubos de aço galvanizado de 2”, medindo 2,00m de largura por 2,00m de altura em duas folhas 

cada e com fechamento em tela de aço galvanizado fio 14. 

 

PINTURA 

A pintura sobre ferro, será com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, 

limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anti-corrosivo na cor laranja de secagem 

rápida e duas demãos de acabamento. 

Devem ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 

pintura. Quando estes não puderem ser evitados, deverão ser removidos os respingos, enquanto a 

tinta estiver fresca e com removedor adequado. 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, a uniformidade quanto à 

textura, tonalidade e brilho. Além disso, deverão ser aplicadas novas demãos, caso a superfície 

não apresente perfeito acabamento. 

O acabamento deverá ser feito em duas demãos. A primeira demão deverá ser diluída 10% em 

aguarrás e, a segunda, em demão de 15%. Da mesma forma, deverá ser utilizado rolo de espuma 

e, antes de ser realizada nova demão, deverá ser aguardada a secagem por 12 horas. 

Toda a estrutura deverá ser pintada com esmalte sintético brilhante ou acetinado. 

 

APARELHOS 

O fornecimento e a colocação dos postes de voleibol, que deverão ser oficiais e removíveis, 

serão feitos de forma completa, ou seja, acompanhados dos seguintes materiais: rede, antena de 

fibra de vidro e protetores dos postes. 

Além disso, deverá se colocada uma rede de nylon para futebol de salão, assim como uma 

estrutura para tabela de basquete em tubo de aço galvanizado e no modelo oficial. Já as tabelas 

de basquete deverão ser feitas em compensado naval, tamanho oficial com aro e rede. 

BASES E PAVIMENTAÇÕES 

A calçada frontal será delimitada com meio fio reto de concreto pré-fabricado e o acesso lateral 

e a calçada em concreto terão juntas de contração serradas. 

  

DESCRIÇÃO DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A quadra será construída na rua Renato Martins Coelho, Massambará, município de 

Vassouras-RJ. 
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2.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Todas as empresas que comprovarem por meio de atestados e outros documentos a execução 

de obras semelhantes em outros locais, estarão em condições de participar desse processo 

licitatório, não isentando as participantes, do atendimento das demais exigências do edital a ser 

publicado. 

2.2. PRAZOS  

O prazo da execução dos serviços e fornecimento dos materiais deve seguir rigorosamente os 

estabelecidos no cronograma em anexo. 

3. JUSTIFICATIVA  

Constitui objeto específico do presente termo a contratação de uma empresa para construção 

da quadra poliesportiva. 

Igualmente, a contratada deverá observar os critérios de qualidade, durabilidade, conservação, 

funcionalidade, prazo de execução, economia e eficiência energética, consciência ambiental e 

condições constantes no presente Edital. 

 

4. META FÍSICA 

META A SER ALCANÇADA 

Construção de uma quadra poliesportiva: R$ 250.004,70 

 

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO  

O período de execução é de 07 (sete) meses, contados a partir da data de recebimento 

pela empresa vencedora do certame do memorando de inicio de obra. 

 

6. VALOR TOTAL ESTIMADO 

O valor total dos serviços de obras e equipamentos é de: R$250.004,70 (duzentos e cinquenta 

mil quatro reais e setenta centavos);  

 

7. ORÇAMENTO DETALHADO  

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR (R$)

1 Serviços preliminares 8,77 21.935,88 

2 Movimento de terra 3,42 8.551,02 

3 Serviços de parques e jardins 25,80 64.487,93 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

 26 

4 Fundações e estruturas 21,81 54.519,49 

5 Serviços complementares 4,65 11.635,56 

6 Drenagem 3,26 8.154,49 

7 Instalação elétrica 9,92 24.805,05 

8 Alvenaria 0,54 1.358,16 

9 Revestimentos 5,86 14.650,62 

10 Esquadrias 1,76 4.388,88 

11 Pintura 12,26 30.646,22 

12 Aparelhos 1,34 3.345,53 

13 Bases e pavimentações 0,61 1.525,87 

 

8. FORMA DE PAGAMENTO 

Todos os pagamentos devem ser feitos após a realização dos serviços, em medição própria, 

atestado pelo fiscal nomeado para essa função. 

Não será admitido em nenhuma hipótese, o pagamento adiantado de algum serviço não 

realizado. 

A ordem dos serviços deve ser a prevista no cronograma, cabendo a empresa seguir o que 

esta determinado. Qualquer alteração deve ser alvo de conversa entre o fiscal e o representante 

da empresa. 

9. OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

 A empresa vencedora do processo licitatório deve seguir tudo o que esta pactuada em projeto, 

não cabendo nenhuma alteração sem prévia autorização da fiscalização. 

Todos os serviços e os materiais fornecidos devem seguir as regras previstas na ABNT, de 

acordo com cada serviço e material fornecido 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/ 2019 

ANEXO II 
 

PROPOSTA (modelo) 
 

RAZÃO SOCIAL: 
 

ITEM QUANT. UNID. D E S C R I Ç Ã O VALOR GLOBAL(R$) 

 
01 

01 SERV. 

Contratação de empresa para Construção 

de uma quadra poliesportiva. 
 

 

OBS: A proposta deverá vir acompanhada da planilha de composição (Anexo I da Proposta), que não 
poderá ultrapassar os valores unitários constantes da planilha orçamentária/critério de aceitabilidade – 
Anexo VII do Edital. 
 

 
 
 
 

 
1) Informações Complementares: 
 
a) Dados da Proponente: 

 

I - Razão Social: ____________________________________________; 

II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________; 

III - Insc. Municipal: _________________________________________; 

IV - Endereço: ______________________________________________; 

V - Telefones: _______________________Fax: ___________________; 

VI - E-Mail: ________________________________________________; 

VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________; 

VII - Conta-Corrente nº.: _____________________; 

 

 

b) Dados do representante legal que assinará o termo de contrato/ATA SRP/ATA, conforme consta 

no contrato/ATA SRP social ou procuração: 

I - Nome: ______________________________________________; 

II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________; 

III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________; 

IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e 

V - CPF: ____________________________________; 

 

(local) _____________, ___ de ______________ de2019. 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

Nome: ____________________________________ 

CPF: _____________________________________ 
 
 

VALOR GLOBAL POR EXTENSO: R$  

 CARIMBO DE CNPJ 

 

DATA DA PROPOSTA 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
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ANEXO I da Proposta 
Planilha de composição 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

1 Serviços Preliminares.   

1.1 

Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de 
compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de 
espessura, com utilizacao 2 vezes, exclusive 
pintura.(desonerado) 

m2 292,00     

1.2 

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia 
eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, 
exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) 

un 1,00     

1.3 
Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a 
rede publica.(desonerado) 

un 1,00     

1.4 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO 
DE 2 VEZES,PISO EMCIMENTADO,COBERTURA COM 
TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM 
AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES 

M2 12,00     

1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00     

2 Movimento de Terra.   

2.1 

REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO 
MANUAL  

M3 16,22     

2.2 
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO 
EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 

M3 994,84     

2.3 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

M3 41,51     

3 Serviços de Parques e Jardins.   

3.1 

Estrutura metálica para sustentação da tabela de basquete 
fixa, com avanço livre de 3,30m, inclusive tabelas de 
compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocação, 
exclusive furação do piso. (desonerado). Composição 
própria baseada no item SCO PJ 24.15.0150(A). 

par 1,00     

3.2 

Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm 
de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com 
seccao de (10x30)cm.(desonerado) 

m 7,20     

3.3 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM 

M2 330,00     

3.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 271,96     

4 Fundações e Estruturas.   

4.1 

Aco CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem 
saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao minima 
(aderencia) igual a 1, diametro de 6,3 a 8mm. Fornecimento, 
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) 

Kg 99,00     

4.2 

Aco CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem 
saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao minima 
(aderencia) igual a 1, diametro igual a 10mm. Fornecimento, 
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) 

Kg 304,42     
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4.3 

Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas 
formas, aco CA-25, barra redonda com diametro entre 
6,3mm a 8mm.(desonerado) 

Kg 99,00     

4.4 

Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas 
formas, aco CA-25, barra redonda com diametro maior ou 
igual a 10mm.(desonerado) 

Kg 304,42     

4.5 

Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto 
com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes etc., 
inclusive fornecimento dos materiais e desmontagem, 
servindo a madeira 4 vezes, tabuas de madeira serrada, 
com 2,5 cm de espessura, servindo tambem para travessas, 
exclusive escoramento.(desonerado) 

m2 68,40     

4.6 

Concreto bombeado, fck=20MPa, compreendendo o 
fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas 
formas, espalhamento, adensamento mecanico e 
acabamento.(desonerado) 

m3 5,70     

4.7 

Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o 
fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas 
formas, espalhamento, adensamento mecanico e 
acabamento.(desonerado) 

m3 78,96     

4.8 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 
120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 
15 X 15 CM 

KG 787,69     

5 Serviços Complementares.   

5.1 
Polimento mecanizado de piso de concreto de alta 
resistência. 

M² 700,00     

5.2 

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, 
considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, 
exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 
05.15.0300).(desonerado) 

m2 12,00     

5.3 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 
M E ALTURA DE *1,00* M 

MXMES 32,00     

5.4 
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, 
PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

M2 812,05     

5.5 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR 
TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017 

M 32,00     

6 Drenagem.   

6.1 

Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diametro 
interno de 0,30m. Fornecimento e 
assentamento.(desonerado) 

m 106,03     

6.2 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M 24,85     

6.3 

Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto 
prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de 
concreto simples para camadas preparatorias (180kg de 
cimento/m3), em paredes de meia vez (0,15m), de 
(0,60x0,60x0,80)m, sem tampa utilizando argamassa de 
cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em 
concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes 
revestidas internamente com a mesma argamassa, 
exclusive escavacao e reaterro.(desonerado) 

un 4,00     

6.4 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA 
CAIXA 

UN 4,00     

7 Instalação Elétrica.   
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7.1 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO 
LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA 
ENTRE 8,0 E 23,2KVA,INCLUSIVE CAIXA 
TRANSPARENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE 
DISJUNTOR TRIFASICA(CDJ3)INTERNA E DEMAIS 
MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE 
POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00     

7.2 

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 
7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL 
HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00     

7.3 

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 
9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO 
DE 150KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 8,00     

7.4 
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA 
ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM 

UN 6,00     

7.5 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 1,00     

7.6 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 2,00     

7.7 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA 
VAPOR METALICO 400 W 

UN 16,00     

7.8 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 4,00     

7.9 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 
SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00     

7.10 
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 
BRITA 

UN 10,00     

7.11 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 106,15     

7.12 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 68,00     

7.13 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 477,60     

7.14 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN 6,00     

8 Alvenarias.   

8.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

M2 24,00     

9 Revestimentos.   

9.1 

ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM 
PISO DE SUPERFICIE EM OSSO, COM 
ARGAMASSA(PRONTA)COLANTE E REJUNTAMENTO 
INDUSTRIALIZADO 

M2 112,05     

9.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 

M2 48,00     
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9.3 
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, 
COR NATURAL 

M2 103,81     

9.4 
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL 
ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO 

M2 8,24     

10 Esquadrias.   

10.1 

Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame 
galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixada em tubo 
de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de 
(1"x1/8"), formando quadros de (1,00x1,00)m, montantes em 
ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados 
em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, 
descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de 
acabamento. Fornecimento e instalacao.(desonerado) 

m2 8,00     

11 Pintura.   

11.1 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 

M 494,93     

11.2 
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA 

M2 167,59     

11.3 
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO 
(ZARCAO), UMA DEMAO 

M2 167,59     

11.4 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS 

M2 700,00     

11.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 48,00     

12 Aparelhos.   

12.1 

POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO,COM CATRACA E 
BUCHAS.FORNECIMENTO  

PAR 1,00     

12.2 
REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE 
ACO.FORNECIMENTO  

UN 1,00     

12.3 

TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO E 
BUCHAS.FORNECIMENTO  

PAR 1,00     

12.4 
REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE 
SALAO.FORNECIMENTO  

PAR 1,00     

13 Bases e Pavimentações.   

13.1 
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 

M 505,00     

13.2 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

M 28,60     

   

VALOR TOTAL:   
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/ 2019 

ANEXO III 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo) 
 
 
 
ÀPREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Av. Octávio Gomes, nº 395, Sala 13 - Centro 
 
 
 
  
 

Pela presente, fica credenciado o(a) Sr(a). 

__________________________________________________ , portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _______________ , expedida em ____/____/____, pelo Instituto _____________ , e 

do CPF n° _________________________ , para representar a empresa 

__________________________________________________________________ , inscrita no 

CNPJ sob o nº _____________________________ , na Licitação na modalidade de Tomada de 

Preços nº 007/ 2019, a ser realizada em ____/____/___, nessa Prefeitura, às ___:___ horas, 

podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber 

notificações, interpor recursos e manifestar-se quanto à sua desistência. 

 
 

 
     ,  de    de 2019. 

(local e data) 
 
 

         
Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ 

 
 

 
Observações: 
 
1 – A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada no dia da licitação, fora do Envelope de Habilitação, 
juntamente com cópia autenticada ou original do Contrato Social e documento de identidade do credenciado pela 
empresa; 
 
2 – A Carta de Credenciamento, ou outro Instrumento Particular de Procuração, deverá ter firma do outorgante de 
poderes reconhecida em cartório. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/ 2019 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93 E ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. 

 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº__________________, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)_____________________________________________, portador 

(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: (    ) sim        (    ) não 

 

 
 

 
 
 

     ,  de    de 2019. 
(local e data) 

 
 

         
Assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

 34 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/ 2019 
ANEXO V 

 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA 
 

 

Declaramos que o(a) senhor(a) ..................................................................................................................., 

portador(a) da cédula de identidade nº...................................... representante legal da empresa 

........................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

................................................, com sede no 

......................................................................................................................................................................., 

em .........................................., telefone ............................, fax ............................,  compareceu na data 

abaixo  indicada  e  realizou  vistoria  nos  locais indicados para Construção de uma quadra 
poliesportiva. 

Certificamos, outrossim, que a pessoa acima identificada recebeu todas as informações pertinentes 
aos serviços, estando ciente do grau de dificuldade relativo ao objeto da presente licitação, não podendo 
alegar dúvidas futuras que possam prejudicar a execução dos mesmos.  
 

 

.........................................., ......... de ............................. de 2019. 

 

 

Responsável da empresa: 

___________________________________________________ 

Nome completo  
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TOMADA DE PREÇOS N 007/2019 

ANEXO VI 

 

                                    MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 
A empresa ____________________, com sede na _______________, C.N.P.J. n°______________, por 

intermédio de seu representante legal (a) Sr.(a) __________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ________________ e do CPF nº ____________________ Declara para fins de direito, na 

qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n.º 007/2019 

referente ao Processo Administrativo n.º 4.923/2019 instaurado por essa Prefeitura Municipal de Vassouras, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

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

 (data)  

 

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

 (representante legal) 
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TOMADA DE PREÇOS N 007/2019 

ANEXOVII 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 
(Preços máximos) 

 
 

 
 

 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
R$ 

PREÇO 
TOTAL R$ 

1 Serviços Preliminares. 21.935,88 

1.1 
AD 19.05.0350 

(/) 

Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas 
de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm 
de espessura, com utilizacao 2 vezes, exclusive 
pintura.(desonerado) 

SCO m2 292,00 41,00 11.972,00 

1.2 
AD 19.20.0050 

(/) 

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia 
eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, 
exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) 

SCO un 1,00 1.599,19 1.599,19 

1.3 
AD 19.20.0100 

(/) 
Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a 
rede publica.(desonerado) 

SCO un 1,00 1.400,19 1.400,19 

1.4 02.004.0010-A 

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMEN
TO DE 2 VEZES,PISO EMCIMENTADO,COBERTURA 
COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM 
AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE 
INSTALACOES 

EMOP M2 12,00 441,26 5.295,12 

1.5 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI M2 3,00 556,46 1.669,38 

2 Movimento de Terra. 8.551,02 

2.1 03.015.0014-A 

REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO 
MANUAL  

EMOP M3 16,22 127,87 2.074,05 

2.2 79480 
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO 
EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 

SINAPI M3 994,84 2,55 2.536,84 

2.3 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

SINAPI M3 41,51 94,92 3.940,13 

3 Serviços de Parques e Jardins. 64.487,93 

3.1 COMP-666756 

Estrutura metálica para sustentação da tabela de basquete 
fixa, com avanço livre de 3,30m, inclusive tabelas de 
compensado naval, aros e redes. Fornecimento e 
colocação, exclusive furação do piso. (desonerado). 
Composição própria baseada no item SCO PJ 
24.15.0150(A). 

PRÓPRI
A 

par 1,00 2.046,29 2.046,29 

3.2 
PJ 24.05.0053 

(A) 

Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm 
de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com 
seccao de (10x30)cm.(desonerado) 

SCO m 7,20 183,89 1.324,01 
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3.3 74244/001 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM 

SINAPI M2 330,00 170,14 56.146,20 

3.4 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO SINAPI M2 271,96 18,28 4.971,43 

4 Fundações e Estruturas. 54.519,49 

4.1 
ET 09.05.0053 

(/) 

Aco CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem 
saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao minima 
(aderencia) igual a 1, diametro de 6,3 a 8mm. 
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado) 

SCO Kg 99,00 5,42 536,58 

4.2 
ET 09.05.0062 

(/) 

Aco CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem 
saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao minima 
(aderencia) igual a 1, diametro igual a 10mm. 
Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado) 

SCO Kg 304,42 5,54 1.686,49 

4.3 
ET 09.10.0053 

(/) 

Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas 
formas, aco CA-25, barra redonda com diametro entre 
6,3mm a 8mm.(desonerado) 

SCO Kg 99,00 3,85 381,15 

4.4 
ET 09.10.0054 

(/) 

Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas 
formas, aco CA-25, barra redonda com diametro maior ou 
igual a 10mm.(desonerado) 

SCO Kg 304,42 3,08 937,61 

4.5 
ET 14.10.0400 

(/) 

Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto 
com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes etc., 
inclusive fornecimento dos materiais e desmontagem, 
servindo a madeira 4 vezes, tabuas de madeira serrada, 
com 2,5 cm de espessura, servindo tambem para 
travessas, exclusive escoramento.(desonerado) 

SCO m2 68,40 47,36 3.239,42 

4.6 
ET 44.10.0059 

(/) 

Concreto bombeado, fck=20MPa, compreendendo o 
fornecimento de concreto importado de usina, colocacao 
nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e 
acabamento.(desonerado) 

SCO m3 5,70 486,26 2.771,68 

4.7 
ET 44.10.0067 

(/) 

Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o 
fornecimento de concreto importado de usina, colocacao 
nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e 
acabamento.(desonerado) 

SCO m3 78,96 497,46 39.279,44 

4.8 00010915 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, 
(0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA 
= 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO 
DA MALHA = 15 X 15 CM 

SINAPI KG 787,69 7,22 5.687,12 

5 Serviços Complementares. 11.635,56 

5.1 COMP-957221 
Polimento mecanizado de piso de concreto de alta 
resistência. 

PRÓPRI
A 

M² 700,00 6,29 4.403,00 

5.2 
CO 04.05.0550 

(A) 

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, 
considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, 
exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 
05.15.0300).(desonerado) 

SCO m2 12,00 1,25 15,00 

5.3 00010527 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M 

SINAPI MXMES 32,00 18,68 597,76 

5.4 68053 

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA 
PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS. 

SINAPI M2 812,05 7,14 5.798,04 

5.5 97064 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

SINAPI M 32,00 25,68 821,76 

6 Drenagem. 8.154,49 

6.1 
DR 04.10.0050 

(/) 

Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diametro 
interno de 0,30m. Fornecimento e 
assentamento.(desonerado) 

SCO m 106,03 32,79 3.476,72 

6.2 95568 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

SINAPI M 24,85 108,43 2.694,49 
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6.3 
DR 29.05.0100 

(/) 

Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto 
prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de 
concreto simples para camadas preparatorias (180kg de 
cimento/m3), em paredes de meia vez (0,15m), de 
(0,60x0,60x0,80)m, sem tampa utilizando argamassa de 
cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em 
concreto simples provido de calha interna, sendo as 
paredes revestidas internamente com a mesma 
argamassa, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado) 

SCO un 4,00 466,83 1.867,32 

6.4 6171 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA 
CAIXA 

SINAPI UN 4,00 28,99 115,96 

7 Instalação Elétrica. 24.805,05 

7.1 15.011.0024-A 

ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO 
LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA 
ENTRE 8,0 E 23,2KVA,INCLUSIVE CAIXA 
TRANSPARENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE 
DISJUNTOR TRIFASICA(CDJ3)INTERNA E DEMAIS 
MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE 
POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA 

EMOP UN 1,00 1.302,09 1.302,09 

7.2 18.045.0016-A 

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 
7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL 
HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 1,00 756,53 756,53 

7.3 18.045.0025-A 

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 
9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO 
TOPO DE 150KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

EMOP UN 8,00 945,59 7.564,72 

7.4 00034643 
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA 
ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM 

SINAPI UN 6,00 18,54 111,24 

7.5 74130/004 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

SINAPI UN 1,00 112,90 112,90 

7.6 74130/003 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

SINAPI UN 2,00 77,76 155,52 

7.7 74246/001 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA 
VAPOR METALICO 400 W 

SINAPI UN 16,00 373,25 5.972,00 

7.8 92980 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 4,00 8,63 34,52 

7.9 84402 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES 
SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI UN 1,00 80,54 80,54 

7.10 83446 
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

SINAPI UN 10,00 210,41 2.104,10 

7.11 91868 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 106,15 13,20 1.401,18 

7.12 91871 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

SINAPI M 68,00 13,22 898,96 

7.13 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

SINAPI M 477,60 7,88 3.763,49 

7.14 96986 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

SINAPI UN 6,00 91,21 547,26 

8 Alvenarias. 1.358,16 

8.1 87453 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

SINAPI M2 24,00 56,59 1.358,16 
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9 Revestimentos. 14.650,62 

9.1 13.330.0015-A 

ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE 
ESTES,EM PISO DE SUPERFICIE EM OSSO, COM 
ARGAMASSA(PRONTA)COLANTE E REJUNTAMENTO 
INDUSTRIALIZADO 

EMOP M2 112,05 53,81 6.029,41 

9.2 87799 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 

SINAPI M2 48,00 52,93 2.540,64 

9.3 00003731 
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, 
DADOS, COR NATURAL 

SINAPI M2 103,81 53,19 5.521,65 

9.4 00038135 
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL 
ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO 

SINAPI M2 8,24 67,83 558,92 

10 Esquadrias. 4.388,88 

10.1 
ES 04.15.0100 

(B) 

Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame 
galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixada em tubo 
de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra 
de (1"x1/8"), formando quadros de (1,00x1,00)m, 
montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 
2", chumbados em blocos de concreto, inclusive 
escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura 
dos tubos com 2 demaos de acabamento. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado) 

SCO m2 8,00 548,61 4.388,88 

11 Pintura. 30.646,22 

11.1 41595 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 
QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 

SINAPI M 494,93 15,59 7.715,96 

11.2 73924/002 
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA 

SINAPI M2 167,59 35,35 5.924,31 

11.3 74064/002 
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO 

SINAPI M2 167,59 17,69 2.964,67 

11.4 74245/001 
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS 

SINAPI M2 700,00 19,04 13.328,00 

11.5 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

SINAPI M2 48,00 14,86 713,28 

12 Aparelhos. 3.345,53 

12.1 18.200.0002-A 

POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO,COM CATRACA E 
BUCHAS.FORNECIMENTO  

EMOP PAR 1,00 896,54 896,54 

12.2 18.200.0003-A 
REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE 
ACO.FORNECIMENTO  

EMOP UN 1,00 161,81 161,81 

12.3 18.200.0004-A 

TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO E 
BUCHAS.FORNECIMENTO  

EMOP PAR 1,00 2.222,68 2.222,68 

12.4 18.200.0005-A 
REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE 
SALAO.FORNECIMENTO  

EMOP PAR 1,00 64,50 64,50 

13 Bases e Pavimentações. 1.525,87 

13.1 97114 
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA 
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 

SINAPI M 505,00 0,49 247,45 

13.2 94273 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016 

SINAPI M 28,60 44,70 1.278,42 

     

VALOR TOTAL: 250.004,70 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/ 2019 
ANEXO VIII 

  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 Total parcela

100,00 10 0 , 0 0

21.935,88 21.935,88

100,00 10 0 , 0 0

8.551,02 8.551,02

87,66 12,34 10 0 , 0 0

56.146,20 8.341,73 64.487,93

17,51 82,49 10 0 , 0 0

9.552,93 44.966,56 54.519,49

92,96 7,04 10 0 , 0 0

10.201,04 1.434,52 11.635,56

100,00 10 0 , 0 0

8.154,49 8.154,49

10 0 , 0 0

24.805,05

10 0 , 0 0

1.358,16

82,62 10 0 , 0 0

12.109,98 14.650,62

100,00 10 0 , 0 0

4.388,88 4.388,88

29,08 70,92 10 0 , 0 0

8.888,98 21.757,24 30.646,22

100,00 10 0 , 0 0

3.345,53 3.345,53

100,00 10 0 , 0 0

1.525,87 1.525,87

21.935,88 26.258,44 56.693,47 56.146,20 26.399,64 33.867,22

21.935,88 48.194,32 104.887,79 161.033,99 216.137,48 250.004,70
250.004,70

28.703,85
250.004,70

189.737,84

12 Aparelhos. 3.345,53

13 Bases e Pavimentações. 1.525,87

10 Esquadrias. 4.388,88

11 Pintura. 30.646,22

9 Revestimentos. 14.650,62
17,38

2.540,64

100,00

24.805,05

8 Alvenarias. 1.358,16
100,00

1.358,16

6 Drenagem. 8.154,49

7 Instalação Elétrica. 24.805,05

4 Fundações e Estruturas. 54.519,49

5 Serviços Complementares. 11.635,56

2 Movimento de Terra. 8.551,02

3 Serviços de Parques e Jardins. 64.487,93

MÊS 5

1 Serviços Preliminares. 21.935,88
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 
ANEXO IX 

 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO CADASTRAL 
 
 
 

1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
1) Cédula de identidade. 
2) Registro Comercial  (no caso de empresa individual); 
3) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedades por ações, incluir os 
documentos de eleição dos sócios administradores. 

4) No caso de sociedades civis, documento de inscrição do ato constitutivo, acompanhado 
de prova de diretoria em exercício. 

 
 
2 – REGULARIDADE FISCAL: 
 
1) Prova de inscrição no CPF ou no CNPJ; 
2) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver; 
3) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, inclusive quanto a Dívida Ativa; 
4) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao FGTS 
5) Prova de regularidade CNDT 
 
 
3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
1) Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
2) Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pleiteada. 
 
 
4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
1) Balanço patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, comprovando boa situação financeira da empresa, vedada 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

2) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedia no domicílio da pessoa física. Deverá ser 
apresentada, obrigatoriamente, certidão expedida pelo Foro de sua sede, indicando os 
cartórios ou ofícios de registro que controlam a distribuição de falências, concordatas e 
títulos protestados. 

 
5 – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 

OBS: É NECESSÁRIO QUE OS DOCUMENTOS ESTEJAM  
AUTENTICADOS. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 
ANEXO X 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

 

  1.1. AD 19.05.0350 (/) - Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa 
resinada ou similar, com 6mm de espessura, com utilizacao 2 vezes, exclusive pintura.(desonerado) (m2)

      a alt b c d QTD

   Tapume de proteção: (a+b+c+d)*alt      

                 

   1.2. AD 19.20.0050 (/) - Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), 
para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) (un)

      un QTD

       Instalação e ligação provisória 
de energia:

un  

             

       1.3. AD 19.20.0100 (/) - Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) (un)

      un QTD

       Instalação e ligação provisória 
de água e esgoto:

un  

             

       1.4. 02.004.0010-A - BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE 
ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EMCIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS 
DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES (M2)

      comp larg QTD

      Barracão de obra: comp*larg   

              

      1.5. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

      comp larg QTD

      Placa de obra: comp*larg   

              

      2.1. 03.015.0014-A - REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E 
COMPACTACAO MANUAL  (M3)

      a b c QTD

     Reaterro da vala escavada 
para embutimento dos 
conduítes, considerando o 
volume escavado multiplicado 
pelo coef. de 70% referente 
ao empolamento:

a*b    

     Reaterro da vala referente a 
rede drenagem sob a calçada 
frontal:

a*b*c    
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2.2. 79480 - ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE (M3)

      a b QTD

      Escavação mecanizada para 
escavação dos patamares e 
taludes, considerando a área 
da seção multiplicada pela 
largura do local de 
intervenção:

a*b   

              

      2.3. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)

      a b c d e f QTD

  Escavação manual para 
embutimento da rede de 
energia elétrica:

(a+b+c+d)*e*f       

  Escavação manual para as 
fundações de fixação da 
estrutura da tabela de 
basquete:

a*b*c*d       

  Escavação manual para rede 
de drenagem sob a calçada 
frontal:

a*b*c       

  Escavação manual para as 
calhas:

a*b*c       

  Escavação manual para 
cintamento no entorno do 
piso da quadra:

a*b*c       

  Escavação manual para caixa 
de passagem:

a*b*c*d       

                  

  3.1. COMP-666756 - Estrutura metálica para sustentação da tabela de basquete fixa, com avanço livre de 3,30m, 
inclusive tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecimento e colocação, exclusive furação do piso. 
(desonerado). Composição própria baseada no item SCO PJ 24.15.0150(A). (par)

      un QTD

       Estrutura para tabela de 
basquete:

un  

             

       3.2. PJ 24.05.0053 (A) - Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do 
mesmo material, com seccao de (10x30)cm.(desonerado) (m)

      comp un QTD

      Bancos: comp*un   

              

      3.3. 74244/001 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM (M2)

      a alt b lados QTD

    Alambrado: (a+b)*alt*lados     

                

    3.4. 85180 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO (M2)

      a b área QTD

     Área frontal: área    

     Área lateral direita: a+b    

     Área dos fundos: área    

     Área lateral esquerda: área    
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4.1. ET 09.05.0053 (/) - Aco CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao minima (aderencia) igual a 1, diametro de 6,3 a 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado) (Kg)

      a b c QTD

     Aço com diâmetro de 6,3mm 
para os estribos das cintas, 
considerando a medida dos 
estribos multiplicado pela 
quantidade e pelo peso 
especifico por m:

a*b*c    

               

     4.2. ET 09.05.0062 (/) - Aco CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao minima (aderencia) igual a 1, diametro igual a 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 
18.(desonerado) (Kg)

      a b c d QTD

    Aço com diâmetro de 10mm 
para as cintas longitudinais, 
considerando o comprimento 
multiplicado pela quantidade 
e pelo peso especifico por m:

a*b*c*d     

    Aço com diâmetro de 10mm 
para as cintas transversais, 
considerando o comprimento 
multiplicado pela quantidade 
e pelo peso especifico por m:

a*b*c*d     

    Aço com diâmetro de 10mm 
para as fundações das tabelas 
de basquete:

a*b*c*d     

                

    4.3. ET 09.10.0053 (/) - Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-25, barra redonda 
com diametro entre 6,3mm a 8mm.(desonerado) (Kg)

      kg QTD

        Corte, dobragem, montagem 
e colocação de ferragens nas 
formas referentes aos 
estribos do cintamento:

kg  

             

       4.4. ET 09.10.0054 (/) - Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-25, barra redonda 
com diametro maior ou igual a 10mm.(desonerado) (Kg)

      kg QTD

       Corte, dobragem, montagem 
e colocação de ferragens nas 
formas para o cintamento e 
fundações das tabelas de 
basquete:

kg  

             

       4.5. ET 14.10.0400 (/) - Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto com paramentos planos, em lajes, 
vigas, paredes etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmontagem, servindo a madeira 4 vezes, tabuas de 
madeira serrada, com 2,5 cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.(desonerado) 
(m2)

      a b QTD

      Forma de madeira para 
concreto armado, 
considerando 12m² de área 
moldada por m³:

a*b   

              

      4.6. ET 44.10.0059 (/) - Concreto bombeado, fck=20MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de 
usina, colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.(desonerado) (m3)

      comp larg prof un QTD
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Concreto para as sapatas da 
estrutura da tabela de 
basquete S1 e S2:

comp*larg*prof*un     

    Concreto para as cintas C1 e 
C2:

comp*larg*prof*un     

    Concreto para as cintas C3 e 
C4:

comp*larg*prof*un     

                

    4.7. ET 44.10.0067 (/) - Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado 
de usina, colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.(desonerado) (m3)

      alt comp larg QTD

     Piso da quadra: comp*larg*alt    

     Piso da calçada frontal: comp*larg*alt    

     Piso da rampa de acesso 
lateral:

comp*larg*alt    

     Piso do acesso lateral: comp*larg*alt    

               

     4.8. 00010915 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, 
LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (KG)

      comp kg larg QTD

     Piso da quadra: comp*larg*kg    

     Piso da calçada frontal: comp*larg*kg    

     Piso da rampa lateral de 
acesso:

comp*larg*kg    

     Piso do acesso lateral: comp*larg*kg    

               

     5.1. COMP-957221 - Polimento mecanizado de piso de concreto de alta resistência. (M²)

      comp larg QTD

      Polimento mecanizado para 
piso de concreto:

comp*larg   

              

      5.2. CO 04.05.0550 (A) - Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da 
madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) (m2)

      a b c d QTD

    Plataforma para andaime: a*b*c*d     

                

    5.3. 00010527 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (MXMES)

      a b c QTD

     Aluguel de andaime para os 
serviços de instalações 
elétricas dos refletores:

a*b*c    

               

     5.4. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS. (M2)

      comp larg QTD

      Piso da quadra: comp*larg   

      Piso da calçada frontal: comp*larg   

      Piso da rampa de acesso 
lateral:

comp*larg   

      Piso do acesso lateral: comp*larg   
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      5.5. 97064 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 (M)

      a b c QTD

     Montagem e desmontagem 
de andaime vertical:

a*b*c    

               

     6.1. DR 04.10.0050 (/) - Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diametro interno de 0,30m. Fornecimento e 
assentamento.(desonerado) (m)

      a b c QTD

     Calha de concreto ao redor da 
quadra (laterais e fundos):

a+b+c    

               

     6.2. 95568 - TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015 (M)

      a b c QTD

     Rede de tubos de concreto a 
ser construída sob a calçada 
frontal, considerando a 
extensão entre as caixas de 
passagem somado 1m para 
cada lado além das caixas:

a+b+c    

               

     6.3. DR 29.05.0100 (/) - Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios 
preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180kg de cimento/m3), em paredes de meia vez 
(0,15m), de (0,60x0,60x0,80)m, sem tampa utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com 
fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma 
argamassa, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado) (un)

      un QTD

       Caixa de passagem para a 
rede de drenagem e calhas:

un  

             

       6.4. 6171 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (UN)

      un QTD

       Tampa de concreto para as 
caixas de passagem:

un  

             

       7.1. 15.011.0024-A - ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA 
ENTRE 8,0 E 23,2KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR 
TRIFASICA(CDJ3)INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E 
SAIDA (UN)

      un QTD

       Entrada de energia individual: un  

             

       7.2. 18.045.0016-A - POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA 
NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO (UN)

      un QTD

       Poste de concreto para 
entrada padrão light:

un  
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7.3. 18.045.0025-A - POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA 
NOMINAL NO TOPO DE 150KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

      un QTD

       Poste para iluminação da 
quadra:

un  

             

       7.4. 00034643 - CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM (UN)

      un QTD

       Caixa de inspeção para 
aterramento:

un  

             

       7.5. 74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

      un QTD

       Disjuntor un  

             

       7.6. 74130/003 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

      un QTD

       Disjuntor: un  

             

       7.7. 74246/001 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W (UN)

      a b QTD

      Refletor para quadra de 
esportes (considerando 2,00 
unidades por poste):

a*b   

              

      7.8. 92980 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

      comp QTD

       Cabo de cobre flexível: comp  

             

       7.9. 84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM 
BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

      un QTD

       Quadro de distribuição para 
disjuntores:

un  

             

       7.10. 83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

      un QTD

       Caixa de passagem: un  

             

       7.11. 91868 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

      a b c d e f QTD
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Eletroduto ao redor da 
quadra, entre os postes de 
iluminação:

(a*b)+(c*d)+e       

  Eletroduto da entrada até a 
distribuição e entre as caixas 
de aterramento:

(a*b)+(c*d)+e+f       

                  

  7.12. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

      a b QTD

      Eletrodutos para os postes 
(considerando a distancia da 
caixa de inspeção até a base 
do poste e da base até os 
refletores):

a*b   

              

      7.13. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

      a b c d e f g h QTD

Circuito 2.1 - Duas fases: ((a*b)+(c*d)+e+f+g)*h         

Circuito 2.1 - Terra: (a*b)+(c*d)+e+f+g+h         

Circuito 2.2 - Duas fases: ((a*b)+(c*d)+e+f)*g         

Circuito 2.2 - Terra: (a*b)+(c*d)+e+f+g+h         

                    

7.14. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

      un QTD

       Haste para aterramento: un  

             

       8.1. 87453 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

      alt comp un QTD

     Parede em alvenaria de 
blocos de concreto para 
proteção do alambrado:

comp*alt*un    

               

     9.1. 13.330.0015-A - ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISO DE SUPERFICIE EM OSSO, COM 
ARGAMASSA(PRONTA)COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO (M2)

      área QTD

       Assentamento do ladrilho 
hidráulico podotátil alerta e 
direcional:

área  

       Assentamento do ladrilho 
hidráulico:

área  

             

       9.2. 87799 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 
(M2)

      alt comp lados un QTD

    Revestimento das paredes de 
proteção do alambrado:

comp*alt*lados*un     
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9.3. 00003731 - LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL (M2)

      área QTD

       Calçada frontal: área  

       Rampa de acesso lateral 
(subtraindo a área do piso 
tátil 19,65-8,24):

área  

       Acesso lateral: área  

             

       9.4. 00038135 - LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO (M2)

      a b c d e QTD

   Piso direcional: (a+b+c+d)*e      

   Piso alerta: a*b*c      

   Piso alerta: a*b*c      

   Piso alerta: a*b      

                 

   10.1. ES 04.15.0100 (B) - Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.o 12, malha losango de 
5cm, fixada em tubo de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de (1"x1/8"), formando quadros de 
(1,00x1,00)m, montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados em blocos de concreto, 
inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de acabamento. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado) (m2)

      alt larg un QTD

     Portões de acesso a quadra: larg*alt*un    

               

     11.1. 41595 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA (M)

      a b QTD

      Vôlei - linhas laterais: a*b   

      Vôlei - linhas de fundo, 
ataque e central;

a*b   

      Vôlei - linhas tracejadas: a*b   

      Futsal e handebol - linhas 
laterais:

a*b   

      Futsal e handebol - linhas de 
fundo e central:

a*b   

      Futsal e handebol - circulo 
central:

a*b   

      Futsal e handebol - linhas de 
área:

a*b   

      Futsal e handebol - linhas de 
tiro livre:

a*b   

      Futsal e handebol - linhas de 
tiro livre sem barreira, marca 
do goleiro e marca do gol:

a*b   

      Futsal e handebol - linhas de 
marca de 7,00m:

a*b   

      Basquete - linhas laterais: a*b   

      Basquete - linhas de fundo e 
central:

a*b   

      Basquete - linha do circulo 
central:

a*b   

      Basquete - linhas de três 
pontos:

a*b   

      Basquete - linhas do arco da 
tabela:

a*b   

      Basquete - linhas do garrafão: a*b   

      Basquete - linhas de lance 
livre:

a*b   
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Basquete - linhas do 
semicírculo:

a*b   

      Basquete - linhas tracejadas a*b   

      Basquete - linhas tracejadas: a*b   

              

      11.2. 73924/002 - PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

      a b c d QTD

    Alambrado - Tubos verticais 
(circunferência do tubo 
multiplicado pela altura, pela 
quantidade e pelo coef. para 
pintura de tubo):

a*b*c*d     

    Alambrado - Tubos 
horizontais (circunferência do 
tubo multiplicado pelo 
comprimento, pela 
quantidade e pelo coef. para 
pintura de tubo):

a*b*c*d     

    Portões - (circunferência do 
tubo multiplicado pela 
altura/comp., pela 
quantidade e pelo coef. para 
pintura de tubo):

a*b*c*d     

    Estrutura da tabela de 
basquete (medida pela 
extensão da estrutura 
multiplicada pela largura e 
pelo coeficiente para pintura 
de treliças):

a*b*c     

                

    11.3. 74064/002 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO (M2)

      área QTD

       Ver cálculo item 11.2: área  

             

       11.4. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (M2)

      comp larg QTD

      Pintura acrílica para piso 
cimentado:

comp*larg   

              

      11.5. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 (M2)

      alt comp lados un QTD

    Pintura das muretas de 
proteção do alambrado:

comp*alt*lados*un     

                

    12.1. 18.200.0002-A - POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACA E 
BUCHAS.FORNECIMENTO  (PAR)

      un QTD

       Conjunto para quadra de 
vôlei:

un  

             

       12.2. 18.200.0003-A - REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO  (UN)

      un QTD

       Rede de volei: un  
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12.3. 18.200.0004-A - TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E 
BUCHAS.FORNECIMENTO  (PAR)

      un QTD

       Conjunto de traves para 
futsal:

un  

             

       12.4. 18.200.0005-A - REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO  (PAR)

      un QTD

       Rede de nylon: un  

             

       13.1. 97114 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 (M)

      a b c d QTD

    Junta de retração serrada 
(medido pelo comprimento e 
a largura multiplicados pelo 
numero de divisões);

(a*b)+(c*d)     

                

    13.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

      a b c QTD

     Meio fio para delimitação da 
calçada frontal e laterais:

(a+b+c)    
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 
ANEXO XI 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

Este documento tem por objetivo definir as condições técnicas gerais e específicas dos 

materiais que serão empregados na construção de uma quadra poliesportiva sem cobertura, na Rua 

Renato Martins Coelho, Massambará, Município de Vassouras-RJ. 

A quadra poliesportiva em questão, tem por finalidade atender as seguintes modalidades 

esportivas; vôlei, basquete e futsal, sendo estas com suas marcações oficiais mínimas, o handebol 

utilizará a mesma marcação externa do futsal. 

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Vassouras e será 

realizada pela Secretaria Municipal de Obras.  

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade, de uso 

consagrado na Indústria da Construção Civil no Brasil e/ou no exterior, assim como deverão 

obedecer às especificações do presente Memorial, às normas da ABNT e, na falta desses, ter suas 

características reconhecidas por meio de certificados ou de laudos emitidos por laboratórios 

tecnológicos idôneos, devidamente aprovados pelo IMETRO.  

Igualmente, a mão de obra deverá ser especializada, quando o serviço assim determinar e feita 

por profissionais experientes e com treinamento.  

A execução dos serviços deverá obedecer ao projeto arquitetônico (projeto básico), assim 

como ao presente documento. Ficará a cargo da empresa vencedora a elaboração dos projetos 

complementares que se fizerem necessários para realização dos serviços, mesmo os que não constem 

desse memorial e, ainda, apresentar “As built” no final da obra, caso haja modificação do projeto 

durante a execução dos serviços.   

A Empreiteira contratada deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não 

estiverem de acordo com as indicações do projeto arquitetônico, com as especificações, bem como 

com as aplicações e acabamentos que não tenham sido aprovados, previamente, pela Fiscalização. 

É importante ressaltar que a Empreiteira deverá possuir, no canteiro de obras, uma cópia dos 

seguintes documentos: projeto, memorial descritivo, memória de cálculo e planilha de custos.  

Serviços Preliminares. 

 

A placa de obra deverá ser colocada em local visível de acordo com o determinado pela 

fiscalização, constando as informações necessárias, conforme modelo fornecido pela secretaria de 
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obras. 

A locação da obra será convencional, sem o uso de equipamento topográfico, obedecendo-se 

rigorosamente o que estabelece a planta de situação do projeto, bem como deverá seguir os 

alinhamentos e níveis.  

Durante a execução dos serviços, o isolamento para proteção da obra será feito com tapume 

em chapas de compensado, tipo resinada ou similar, com 6mm de espessura, com o fito de garantir 

maior segurança aos moradores que transitam, diariamente, nos arredores do empreendimento. 

A construtora contratada deverá apresentar o certificado de controle tecnológico, a ser 

providenciado pelos fornecedores dos materiais empregados para construção do empreendimento. 

Movimento de Terra. 

 

As escavações manuais das sapatas para execução da fundação do muro e da estrutura da 

tabela de basquete deverão ter profundidade até atingir camada resistente do terreno. Suas paredes 

deverão estar preservadas para receber ferragem e concreto dimensionado para tal. 

As escavações mecânicas com retro escavadeira deverão obedecer às medidas especificadas 

em projeto a fim de nivelar o terreno para construção da quadra, mantendo os taludes com inclinação 

máxima de 45º. 

Aterro em material de 1ª categoria deverá obedecer às dimensões especificadas em projeto, 

compactado em camadas de 20 a 80cm até atingir resistência para suporte para receber a camada de 

piso de concreto. 

Serviços de Parques e Jardins. 

 

Ao redor de toda a quadra será construído o alambrado com 3,00m de altura, em estrutura de 

tubos de aço galvanizado e fechamento em aço galvanizado.  

Banco de concreto aparente, com 45cm de largura, 10cm de espessura e 1,80m de 

comprimento, sobre 2 apoios do mesmo material, com secção de (10x30)cm. 

Estrutura para tabela de basquete, em tubo de aço galvanizado, modelo oficial. 

Nas áreas de talude está previsto o plantio de grama em placas, inclusive compra e 

arrancamento no local de origem, carga, descarga, preparo do terreno. 

Fundações e Estruturas. 

 

A estrutura para a tabela de basquete será metálica e fixa, com avanço livre de 3,30m, as 

tabelas serão em compensado naval. 

Após o acerto do terreno e montagem da armação de tela de aço de 3,4mm na área do piso da 
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quadra, será lançado o concreto dimensionado para uma resistência a compressão de 25Mpa. 

Serviços Complementares. 

 

Após o processo de cura, quando o piso de concreto da quadra estiver em ponto ideal, o 

mesmo será polido mecanicamente. 

Sob o piso de concreto da quadra esta prevista a instalação de lona plástica preta para auxiliar 

a cura do concreto. 

Esta prevista a locação de andaimes para auxiliar na instalação elétrica, pintura e fixação da 

tela no alambrado. 

Drenagem. 

 

Na frente do lote, sob a calçada será construída uma rede de drenagem, com tubos de concreto 

com diâmetro de 400mm, e duas caixas de passagem em cada extremidade para captação das águas 

provenientes das calhas com diâmetro de 300m a serem construídas nos fundos e laterais da quadra.  

Instalação Elétrica. 

 

Instalação de uma entrada de serviço padrão light, para medição trifásica, ligação aérea. 

Quadro de distribuição de energia inclusive disjuntores termomagnéticos, para a instalação 

elétrica. 

Conjuntos de dois pontos de luz para iluminação da quadra inclusive os eletro dutos de PVC 

rígidos, a serem instalados em postes de concreto seção circular. 

Alvenarias. 

 

Paredes em alvenaria de blocos de concreto a serem construídas nas cabeceiras da quadra para 

proteção do alambrado. 

Revestimento. 

 

O revestimento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia nas paredes de blocos de 

concreto, com o fim de proteger o alambrado localizado nas cabeceiras atrás de cada trave. 

Esquadrias. 

 

Deverá ser instalados, nos acessos, dois portões em tubos de aço galvanizado, de uma folha e 

com fechamento de tela feito em arame galvanizado com fio 12 mm. 

Pintura. 

 

Toda estrutura metálica do alambrado a ser pintada, terá de ser preparada com pintura de 
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proteção, estar seca, e cuidadosamente limpa, retocada e preparada para cada tipo de pintura a que se 

destina. 

Devem ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a 

pintura. Quando estes não puderem ser evitados, deverão ser removidos os respingos, enquanto a 

tinta estiver fresca e com removedor adequado. 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, a uniformidade quanto à 

textura, tonalidade e brilho. Além disso, deverão ser aplicadas novas demãos, caso a superfície não 

apresente perfeito acabamento. 

O acabamento deverá ser feito com esmalte sintético brilhante, em duas demãos. A primeira 

demão deverá ser diluída 10% em aguarrás e, a segunda, em demão de 15%. Da mesma forma, 

deverá ser utilizado rolo de espuma e, antes de ser realizada nova demão, deverá ser aguardada a 

secagem por 12 horas. 

Toda a estrutura deverá ser pintada com esmalte sintético brilhante ou acetinado. 

Aparelhos. 

 

Traves desmontáveis para futebol de salão, em tubo de aço galvanizado e buchas. 

Rede de nylon para futebol de salão. 

Postes de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de vidro, protetores dos 

postes. 

Todos os equipamentos esportivos deverão obedecer às medidas oficiais e ter acabamentos 

adequados para a prática de respectivo esporte. 

Bases e Pavimentações. 

 

Para a delimitação do acesso serão assentados meio-fio de concreto pré-moldados, 

dimensionados para uma resistência a compressão de 15MPa com 0,15m de base e 0,30m de altura, 

rejuntados com cimento e areia.  

A pavimentação do acesso será em ladrilhos hidráulicos na cor natural, medindo 20x20cm 

com espessura de 2cm, assentes com argamassa colante e rejuntamento. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 

ANEXO XII 

      PLANTAS 
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TOMADA DE PREÇOS N 007/2019 

ANEXO XIII 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos 

no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, que 

essa empresa está apta a u sufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 

48 da referida Lei. 

 

 
 

C.N.P.J.: 
 

 

RazãoSocial: 
 
 
 

 

Local e data 
 
 
 

 

(Empresa e assinatura do responsável legal) 
 
 
 
 
 

Obs.: A apresentação desta declaração é obrigatória para as Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte que desejarem usufruir do tratamento favorecido às mesmas. 
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TOMADA DE PREÇOS N 007/2019 

ANEXO XIV 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO 
(NÃO VISTORIA) 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

 

Prezados, 

 

 

 A _____________________________________________________________ (empresa) –

<nome> – <sede> – CNPJ nº________________, declara que tem conhecimento pleno do objeto e que 

não poderá alegar desconhecimento de circunstâncias que influenciem na execução do contrato, com 

reflexo nos respectivos custos e preços. 

 

 

 

(local) _____________, ___ de ______________ de 2019. 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

 

Nome: ____________________________________ 

 

CPF: _____________________________________ 
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TOMADA DE PREÇOS N 007/2019 
ANEXO XV 

 

Minuta de Contrato n.º XXX/2019 
 

Contrato que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE VASSOURAS, 
como CONTRATANTE, e a empresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, como 
CONTRATADA. 

 
O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
Públicos e Transporte, representado neste ato pelo Secretário Municipal de Obras, 
Serviços Públicos e Transporte, Sr. Marco Aurélio P Salgado, brasileiro, solteiro, 
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa _____________________, 
situada na Rua __________________, Bairro ______________, Cidade 
_____________ e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____________, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato por ___________________, 
cédula de identidade n.º __________, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra 
Pública, em decorrência do resultado da licitação na modalidade Tomada de Preços 
n.º 0XX/201X, realizada por meio do processo administrativo n.º xxx, homologado e 
publicado na AEMERJ em .... / .... / ........., que se regerá pelas normas da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores e do instrumento 
convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e 
incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O objeto do presente Contrato é a execução de obra pública, com vistas à _________, 
na forma da proposta-detalhe e do instrumento convocatório. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de 
___________.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO 
 
O valor total do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), discriminados de acordo com a planilha 
integrante da Proposta de preços e Cronograma Físico-Financeiro. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 
FONTE: 
PROGRAMA DE TRABALHO:  
NATUREZA DA DESPESA 
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Nota DE EMPENHO 
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por 
conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de 
cada exercício.  
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO 
O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de SETE MESES (07) e será 
contado a partir da autorização para início da obra. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, na forma prevista 
no art. 57 da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído 
o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 
órgão ou entidade. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles 
constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses 
previstas no §1º do art. 57 da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o 
término do prazo não é causa suficiente para a  extinção do ajuste, cabendo ao 
CONTRATANTE apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto, no prazo 
inicialmente avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 
condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 
 
CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 
corrente da instituição financeira contratada pela Prefeitura, cujo número e agência 
deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade 
que não possua agência da instituição financeira contratada pela Prefeitura ou caso 
verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de 
negativa expressa da instituição financeira contratada pela Prefeitura, abrir ou manter 
conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante 
crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus 
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financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela 
CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das 
faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas 
estabelecidas no cronograma físico-financeiro e obedecido o sistema de medições 
previsto na cláusula décima quinta; 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar 
da data final do período de adimplemento de cada parcela. 

PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com 
a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 
PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura 
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo 
a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, a 
Certidão de Regularidade com o FGTS e com o INSS de todos os empregados atuantes 
na obra. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde 
que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de 
atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro 
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos 
mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 
PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, 
desde que devidamente justificados e pr eviamente aprovados pela Secretaria 
Municipal de Governo e Planejamento e será feito com base no custo GLOBAL 
constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão 
seus preços limitados ao menor preço obtido junto à pesquisa feito com no mínimo 
três fornecedores especializados.. 

PARÁGRAFO NONO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas 
nos cronogramas dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, 
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos 
respectivos prazos de validade, quando for o caso: 
a) respectivas medições, faturas e notas fiscais; 
b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária; 
c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 
d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo 
CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver 
alteração do profissional responsável. 
PÁRAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Somente serão pagos os quantitativos 
efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer 
divergência em relação à estimativa. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE 
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Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta poderá o 

contratado fazer jus ao reajuste dos itens, desde que demonstrada a variação efetiva 

do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, 

atualizando-se a planilha orçamentária (ANEXO VII), aplicando-se o mesmo desconto 

aplicado na proposta, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os 

arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem 
culpa do CONTRATANTE não enseja reajuste ou correção. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e 
ainda não pago. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA  
 
Não haverá a exigência de garantia no presente caso. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 

1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução das 
obras; 

 
2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 

3. Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que 
possuir e pertinentes à execução do presente contrato; 

 
4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

 
5. Notificar imediatamente a Contratada da ocorrência de eventuais imperfeições 

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 

6. Pagar à Contratada o valor resultante do objeto contratado após medições 
atestadas pela FISCALIZAÇÂO da Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
Públicos e Transporte, conforme cronograma físico-financeiro; 

 
7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada; 
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8. Liberar o local para execução das obras, dentro do prazo previsto; 

 
9. Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas 

no edital e no contrato; 
 

10. Designar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.             
             

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 
A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos equipamentos, materiais e 
ferramentas necessários para a perfeita execução dos serviços, obriga-se a: 
 

1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente;; 

2. Responsabilizar-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução do serviço, conforme exigência 
legal;  

3. Corrigir e/ou reexecutar os serviços e substituir os materiais não aprovados 
pela FISCALIZAÇÃO, caso os mesmos não atendam às especificações 
constantes deste Termo de Referência;  

4. Submeter à aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida 
nas especificações, em face de imposições técnicas ou de cunho 
administrativo e legal;  

5. Sujeitar-se à fiscalização da CONTRATANTE, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações procedentes, caso 
ocorram;  

6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação/qualificação na fase da licitação; 

7. Assumir o ônus decorrente de todas as despesas, tributos, contribuições, 
fretes, seguros e demais encargos inerentes à prestação dos serviços objeto 
desta contratação  

8. Responsabilizar-se integralmente pelas despesas com transporte e quaisquer 

outras adicionais referentes ao objeto contratado, de natureza direta e indireta 

decorrentes do cumprimento de suas obrigações, sem qualquer ônus adicional 

para a CONTRATANTE, incluídos tributos, contribuições e seguros  

9. Utilizar, na execução dos serviços, pessoal de comprovada capacidade 

técnica, de bom comportamento, podendo ser exigida pela CONTRATANTE a 

substituição de qualquer elemento, cuja capacidade ou comportamento seja 

julgado, pelo órgão, impróprio ao desempenho dos serviços contratados.  

10. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio 

Municipal ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução 

do serviço. O acompanhamento ou fiscalização da instituição não exclui ou 

reduz a responsabilidade.  
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11. Remover o entulho, o lixo e todo o material restante, promovendo a limpeza do 

local, durante o período de execução e, especialmente, ao seu final, dando 

destinação adequada com estrita observância às normas ambientais;  

12. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente, inclusive acidentes de trabalho e, prestar os esclarecimentos que 

julgar necessário;  

13. Providenciar, após a assinatura da Nota de Empenho, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART no CREA, entregando uma via a 

CONTRATANTE. 

14. Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, 

inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem 

como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  

15. Os funcionários relacionados à execução do serviço deverão usar uniformes e 

equipamentos adequados à execução dos serviços EPI - Equipamentos de 

Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos), 

conforme a NR 6 e disposições contidas no caderno de encargos 

16. Não subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente, o objeto deste 

contrato, salvo, com o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE 

e desde que não afete a boa execução do mesmo.  

17. Manter todas as condições exigidas no processo licitatório.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 
 
O objeto deste contrato será executado sob a direção e responsabilidade técnica do 
(a)  Engenheiro (a) ____________________________________, que fica 
autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) 
acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local dos 
serviços até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por 
outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo 
critério do CONTRATANTE. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições 
avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro 
e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da 
inexecução total ou parcial.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução dos serviços caberá ao servidor 
___________________________, Matr. _______, designado pela Secretaria de Obras 
Serviços Públicos e Transporte. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 
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condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 
fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, 
esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 
necessários ao desempenho de suas atividades.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE 
não eximem a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer 
minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por 
escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas 
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para 
o devido esclarecimento.  
 
PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE 
 
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução 
por órgão da Administração. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas 
relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando 
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da apólice de 
seguro em vigor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total 
obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas 
quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da 
CONTRATADA, as consequências que advierem de: 
 
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus 
empregados e prepostos; 
 
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços; 
 
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o 
termino deste contrato; 
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d) violação do direito de propriedade industrial; 
 
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e 
materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços; 
 
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se 
referir às obras e aos serviços; 
 
g) esbulho possessório;  
 
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza; 
 
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, 
inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, 
fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a 
qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como 
condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS 
 
A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS, com 
todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela 
Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados: 
 
I – pela CONTRATADA: 
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência; 
c) as consultas à Fiscalização; 
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma 
aprovado; 
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho; 
f) as respostas às interpelações da Fiscalização; 
g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra; 
h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro; 
II – pela Fiscalização: 
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA; 
b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, 
especificações, prazos e cronogramas; 
c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA; 
d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA; 
e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou 
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 
f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações; 
g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de 
fiscalização. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do 
CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO CRONOGRAMA 
O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras 
obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-
Financeiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS MEDIÇÕES 
 
A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do 
Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição: 
 
a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, 
com base nas características das obras a serem executadas e os riscos inerentes; 
 
b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO –  As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico 
real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo 
contratado e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, justificando-se eventual divergência. As 
medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios 
de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles 
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução 
por preço GLOBAL adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos 
serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração 
dos croquis de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua 
realização.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e Geotécnica 
e de Instalações prediais e especiais, a medição será acompanhada das respectivas 
memórias de cálculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequação 
da solução mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medição, 
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo deverá ser considerada 
para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos 
de valores/serviços.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - Os serviços de ensecadeira, escoramento e esgotamento de 
vala somente serão executados após detalhado levantamento de dados sobre o 
terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informações como 
nível de água, talude natural e índices de suporte, que devem servir de base para a 
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tomada de decisão sobre as soluções técnicas mais recomendadas, bem como, as 
quantidades de serviço envolvidas, devendo-se anotar em diário de obras as condições 
executivas observadas no canteiro. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATANTE, no prazo de até 03 (três) dias corridos, após 
a medição, entregará à CONTRATADA a cópia do boletim de medição, para fins de 
faturamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por 
força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n.º 
8.666/93, mediante termo aditivo.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA 
 
Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado 
assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às 
exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando 
a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a 
partir da data da efetiva aceitação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido 
provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva 
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 
contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei 
nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos 
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade 
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão 
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, 
dos desenhos as built, que deverão ser entregues em original, no formato e 
apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.  

 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido 
definitivamente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer 
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circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria 
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a 
CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências; 
 
a) testar todos os equipamentos e instalações; 
b) revisar todos os acabamentos; 
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas; 
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em 
qualquer elemento da obra/serviços executados; 
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal 
empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS; 
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à 
obra/serviços. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-
profissional pela perfeita execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos 
preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados 
serão de propriedade do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA FORÇA MAIOR 
Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas 
e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento 
protocolado.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em 
ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da 
execução do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 
É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos 
prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela 
inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 
80, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito 
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ao contraditório e à prévia e ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, 
independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos 
a partir da publicação na Imprensa Oficial. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a 
CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo 
reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das 
perdas e danos que forem apuradas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá 
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma 
somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a 
data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à 
CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a: 
a) devolução da garantia; 
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E 
DEMAIS PENALIDADES 
A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na 
execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, 
sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 
penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa; 
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública do Município de Vassouras; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo 
com a natureza e a gravidade da falta cometida.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 
gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades deve ser aplicada em processo 
administrativo no qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa. 
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a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo 
Ordenador de Despesa;  
b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública do Município de Vassouras, previstos na alínea c, do 
caput, serão impostos pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser 
submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito. 
c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do 
Exmo. Sr. Prefeito. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:  
a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, 
aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 
executadas; 
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver 
sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato ou do empenho.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - A suspensão temporária da participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública do Município de Vassouras, 
previstos na alínea c, do caput:  
 
a) não poderão ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverão ser aplicados quando o adjudicatário 
faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo 
devido;  
c) serão aplicados, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no 
caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos 
causados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A reabilitação referida pelo parágrafo sexto poderá ser 
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações 
contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia 
útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de 
empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, 
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE 
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ou da aplicação das sanções administrativas. 
 
PARÁGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alínea b, do caput, e no 
parágrafo oitavo, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem 
superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente.   
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de 
intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos 
legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se 
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao interessado será garantido o contraditório e a 
defesa prévia. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e 
o local para a apresentação da defesa.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado será exercida no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas 
alíneas a, b e c, do caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou 
não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida 
motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - O contratante penalizado com as sanções de 
suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar ficará impedido de contratar com a 
Administração Pública do Município de Vassouras enquanto perdurarem os efeitos da 
respectiva penalidade. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE 
no Cadastro de Fornecedores do Município. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha 
acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a 
CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança 
amigável, serão cobradas judicialmente.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a 
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juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, 
além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da ação, dos juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, despesas de 
processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por 
cento) sobre o valor em litígio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO  
Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do 
CONTRATANTE e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação 
técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, 
do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração 
social; 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO  
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte 
da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, 
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a 
interrupção unilateral do serviço. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, 
XIV, da Lei n° 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO 
CONTRATO 
 
Fazem parte integrante do presente contrato: 
 
a) o Edital e seus Anexos; 
b) a Proposta da CONTRATADA 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou 
hipótese, subcontratar todos os serviços objeto do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada poderá subcontratar parte dos serviços, desde 
que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pela Contratante e 
sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado na 
Imprensa Oficial. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos 
serviços, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da 
subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
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compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO 
CONTRATO 
Após a assinatura do contrato, deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 
(vinte) dias, na Imprensa Oficial, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, 
devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, no 
prazo estipulado por este. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do 
instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho, fundamento legal do 
ato e nº. do processo administrativo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: DO FORO 
Fica eleito o Foro da Cidade de Vassouras para dirimir qualquer litígio decorrente do 
presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual forma e 
teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo 
firmadas. 
 
Vassouras, _____de _________de 2019. 

 
__________________________________________________ 
Secretaria de Obras Serviços Públicos e Transporte 
 
__________________________________________________ 
Contratada 
Identificação do Representante 
 
Testemunha: 
 
Nome:  _________________________________ CPF:________________________ 
 
Nome:  _________________________________ CPF:________________________ 

 


