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AVISOS 
 

 
 
 
1. Em razão da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento às recomendações dos 
profissionais da saúde e das autoridades governamentais, a(s)sessão (ões) presencial (is) 
deste certame ocorrerá, também, por videoconferência, a ser realizadas através do Google 
Meet, que é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à plataforma Google. 
 
2. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes será feito pelo 
endereço eletrônico: http://www.salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm  
 
3. Os interessados em participar por videoconferência, deverá, também, manifestar 
interesse via e-mail, enviando os dados do CNPJ da empresa que irá representar, com 
as seguintes informações: nome completo, endereço de e-mail do Google e telefone, 
para caso o licitante não consiga o acesso do link do item 2, dos avisos.  
 
 3.1. E-mails para Manifestação de interesse: cplsalgueirope@gmail.com e 
licitacao@salgueiro.pe.gov.br 
 
4.Será realizada a transmissão de todos os procedimentos de abertura dos envelopes 
contendo a documentação relativa ao Credenciamento, Habilitação, e proposta de 
preços. 
 
5. REQUISITOS NECESSÁRIOS AOS CANDIDATOS: 
 

A. COMPUTADOR COM ACESSO A INTERNET; 
B. MICROFONE; 
C. AUTO FALANTES OU FONES DE OUVIDO; 
D. WEB CAM; 

 
5.1. Os licitantes deverão acessar o link do item 2, no dia da licitação, procurar a 
licitação correspondente ao processo para obtenção do link de acesso a sessão; 
 
5.2. Os proponentes que disponibilizarem as informações do item 3, os mesmos serão 
notificados pelo Google (caixa de entrada do Gmail) com as informações necessárias 
para participar da reunião; 
 
AS REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO SE ENCONTRAM DISPOSTAS NA 
PARTE FIXA DESTE EDITAL! 
 
OBSERVAÇÃO: 
ENVELOPE Nº 01 – CREDENCIAMENTO 
ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 
ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 

http://www.salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm
mailto:cplsalgueirope@gmail.com
mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 101/2020 
TOMADA DE PREÇO 013/2020 

 
O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, inscrito no CNPJ sob o nº 11.361.243/0001-71, através de 
sua Comissão Permanente de Licitação, constituída conforme disposto na Portaria n.º 
468/2020 de 03 de Julho de 2020, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, torna público aos interessados que estará promovendo licitação no 
Departamento de Licitações e Contratos, situada Rua Joaquim Sampaio, 279 , Nossa Senhora 
das Graças – Salgueiro - PE, Fone (87) 3871.7070 -, E-mail: licitacao@salgueiro.pe.gov.br e 
cplsalgueirope@gmail.com para quaisquer esclarecimentos, modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO,  julgamento POR LOTE, através de execução indireta,  
mediante o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, do objeto indicado abaixo, 
conforme descrição contida neste edital e seus anexos,  regida pela Lei nº 8.666/93, 
alterações posteriores, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto 8.538/2015 e demais normas complementares 
pertinentes e pelas condições a seguir expostas: 
 

1.0 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA AS REFORMAS E REPAROS PARA A CRECHE LETÍCIA DE ALENCAR ROSA E 
DANTAS E ANEXO, ESCOLAS ALBERTO SOARES, MARIA DALVA GONÇALVES DE 
BARROS, MARIA NILZA, PADRE MANOEL GARCIA E GARCIA, JOSÉ NÉU E ESCOLA 
PROFESSOR JOSÉ MENDES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO-PE. O VALOR ESTIMADO: R$ 
1.460.884,88 (Um milhão, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 
oitenta e oito centavos.) 
 
1.2 – Os serviços objeto deste certame, deverão ser executados pela licitante vencedora, em 
total obediência aos Anexos deste Edital que ficam fazendo parte integrante do presente 
Edital, independentemente de transcrição. 
 

2.0 – HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

 
2.1 Os Envelopes de Credenciamento, Habilitação e proposta relativa a licitação serão 
recebidas até as 08:00h, e início da sessão às 08:30h do dia 28 de agosto de 2020, ou 
caso não haja expediente nesta data ou fata indisponibilidade da internet, no primeiro dia 
útil subsequente, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de DE SALGUEIRO, RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 
– CEP: 56000-000 – SALGUEIRO – PE - FONE: (87) 3871 7070 / CNPJ: 11.361.243/0001-71. 
 
2.2. Em razão da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento às recomendações 
dos profissionais da saúde e das autoridades governamentais, a(s)sessão (ões) presencial 
(is) deste certame ocorrerá, Também, por videoconferência, a serem realizadas através do 
google meet, ferramenta de colaboração corporativa pertencente à plataforma google.  
 
2.3. O link de acesso aos procedimentos para uso da ferramenta de colaboração corporativa 
Google Meet, pelos licitantes, será disponibilizado no seguinte endereço eletrônico: 

mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br
mailto:cplsalgueirope@gmail.com
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2.4. Os interessados em participar por videoconferência, deverá, também, manifestar 
interesse via e-mail, enviando os dados do CNPJ da empresa que irá representar, com as 
seguintes informações: nome completo, endereço de e-mail do Google e telefone, para caso o 
licitante não consiga o acesso do link do item 2.3. 
 
2.5 Nas sessões presenciais de licitação transmitidas por meio de videoconferência, será 
assegurada a interação entre os participante se a aplicação das formalidades legais, com 
vistas a preservação do direito dos interessados.  
  
2.5.1 Os atos praticados entre os envolvidos (comissão e licitantes credenciados) na 
 sessão presencial por videoconferência, serão realizados por vídeo (imagem e áudio) 
 e chat. 
 
2.6. Os licitante(s) interessado(s) em participar do certame deverá(ão) encaminhar os 
envelopes de Credenciamento, se o licitante querer responder pela mesma, habilitação e 
proposta na forma descrita no instrumento convocatório, 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, conforme item 7. 
 
2.7. Terá início a sessão pública por videoconferência, prosseguindo-se com o 
credenciamento dos participantes e, em seguida, a abertura dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação; 
 
2.8 Os conjuntos de documentos relativos ao credenciamento, 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. 
 

3.0 - DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 
3.1 – O prazo para a prestação dos serviços objeto deste certame será de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço emitido pela Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos. 
 
3.2 - O contrato terá a vigência de 105 (cento e cinco) dias, a partir de sua assinatura e/ou 
da Ordem de Serviço, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da 
vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 

4.0 - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
4.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente 
Certame serão provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
Recurso Próprio 
Unidade Gestora: 7- Fundo Municipal de Educação de Salgueiro 
Órgão Orçamentário: 6000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 6001 – GABINETE DO SECRETÁRIO 
Função: 12 – Educação 

http://www.salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm
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Subfunção: 361 – Ensino Fundamental  
Programa: 149 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
Ação: 1.700 – Construção, reforma e/ou ampliação de escolas.  
Despesa: 2750/2751 
Elemento: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Fonte de recurso: 42 – FUNDEF PRECATÓRIO – 0.1.42 
 

5.0 – DOS COMPONENTES DESTE EDITAL 

 
4.1 - Constitui anexos deste edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 
transcrições: 
I. Termo de Referência  
II. Especificações Técnicas  
III. Planilha Orçamentária/ Composições/ Composição BDI/Memória de Cálculo; 
IV. Modelo da Proposta; 
V. Modelo Carta de Credenciamento; 
VI. Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte; 
VII. Modelo de Atestado de Vistoria; 
VIII. Minuta do Contrato. 
IX. Modelo de Declaração De Disponibilidade Dos Equipamentos, Das Máquinas E 
Do Pessoal Técnico Especializado 
X. Modelo de declaração de conhecimento do local do objeto da licitação 
XI. Modelo de declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
XII. Modelo Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores 
 

6.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1 – Somente poderão participar da presente licitação as empresas regularmente 
estabelecidas no país, que satisfaçam, integralmente, as condições previstas neste Edital, 
sendo vedada a participação de: 
 
6.1.1 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
 
6.1.2 - Empresas temporariamente suspensa de licitar e impedidas de contratar com o 
município; 
 
6.1.3 - Estiverem sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial; 
 
6.1.4 - Empresas das quais participe servidor ou dirigente de qualquer órgão, ou entidade 
vinculada ao Município de SALGUEIRO, bem assim a empresa da qual tal servidor/dirigente 
seja sócio, diretor, gerente ou responsável técnico; 
 
6.1.5 - Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal n.º 8666/93; 
 
6.1.6 - Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 
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6.2 - Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, não 
podendo evocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta 
formulação da proposta ou integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas 
alegações posteriores. 

 
6.3 - Somente poderão participar da licitação empresas que atenderem às exigências deste 
Edital. 
 
6.4 - Cada empresa apresentará uma só proposta, não sendo admitidas alternativas. 
 

6.5 - Antes de ser processada a licitação, a Comissão Permanente de Licitação poderá, por 
motivo de interesse público, por sua iniciativa ou em consequência de solicitações de 
esclarecimentos, modificar este Edital e seus Anexos, bem como adiar ou prorrogar o prazo 
para recebimento das propostas, devendo publicar, nos mesmos veículos nos quais foi 
publicado o AVISO do presente certame, as alterações feitas que, se interferirem na 
formulação das propostas, provocarão a reabertura do prazo inicialmente estabelecido. 

 
6.6 - A participação no presente Certame implica a aceitação plena e irrevogável das 
condições constantes neste Edital e seus Anexos. 

 

6.7 - As licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados em 
todas as etapas desta Tomada de Preços. 
 

7.0. – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO 

7.1- Os documentos relativos ao Credenciamento, habilitação e à proposta de preços 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes lacrados, opacos e rubricados, com a 
identificação do licitante, contendo as seguintes identificações: 

 
ENVELOPE Nº 01 – CREDENCIAMENTO 

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE 
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS REFORMAS E REPAROS PARA A 
CRECHE LETÍCIA DE ALENCAR ROSA E DANTAS E ANEXO, ESCOLAS ALBERTO SOARES, 
MARIA DALVA GONÇALVES DE BARROS, MARIA NILZA, PADRE MANOEL GARCIA E 
GARCIA, JOSÉ NÉU E ESCOLA PROFESSOR JOSÉ MENDES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO-
PE 

[Razão social] 
 [Endereço, telefone do licitante e e-mail do Google (gmail)] 

 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE 
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS REFORMAS E REPAROS PARA A 
CRECHE LETÍCIA DE ALENCAR ROSA E DANTAS E ANEXO, ESCOLAS ALBERTO SOARES, 
MARIA DALVA GONÇALVES DE BARROS, MARIA NILZA, PADRE MANOEL GARCIA E 
GARCIA, JOSÉ NÉU E ESCOLA PROFESSOR JOSÉ MENDES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO-
PE  

[Razão social] 
[Endereço, telefone do licitante e e-mail do Google (gmail)] 

 
ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇO 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 

/ CNPJ: 11.361.243/0001-71 

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/PE 
TOMADA DE PREÇO Nº 0013/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS REFORMAS E REPAROS PARA A 
CRECHE LETÍCIA DE ALENCAR ROSA E DANTAS E ANEXO, ESCOLAS ALBERTO SOARES, 
MARIA DALVA GONÇALVES DE BARROS, MARIA NILZA, PADRE MANOEL GARCIA E 
GARCIA, JOSÉ NÉU E ESCOLA PROFESSOR JOSÉ MENDES DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO-
PE  

[Razão social] 
 [Endereço, telefone do licitante e e-mail do Google (gmail)] 

 
7.2. É admitido, em virtude da Pandemia, o encaminhamento dos envelopes por via postal 
ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que 
entregues até 30 Minutos antes da abertura da sessão pública, ficando sob 
responsabilidade da licitante o recebimento tempestivo da documentação. 

a). Nesta hipótese, os três envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 
não devassável, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SALGUEIRO/PE 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2020 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM SAMPAIO, 279 – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – 
CEP: 56000-000 – SALGUEIRO – PE - FONE: (87) 3871 7070 / CNPJ: 
11.361.243/0001-71 
AOS CUIDADOS DO SENHOR PRESIDENTE DA CPL WALTER A JUNIOR 
 

7.3. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não serão 
aceitos como Habilitação e proposta. 
 
7.4. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 
deverão estar devidamente representados por:  
 

7.4.1 Titular da empresa licitante, devendo apresentar 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; sendo que em tais documentos devem 
constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura;  
 
7.4.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 
instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, 
com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da 
proponente ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 
empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de 
identificação oficial;  

 
 7.5 Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 
licitante.  
 
 7.6 A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar dos atos na sessão 
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pública em nome da licitante. 
7.7. Os documentos do Envelope 01, poderão ser apresentados fora dos envelopes, caso os 
licitantes estejam presentes; 
 

8.0 – DO CADASTRO 

 
8.1 – Os licitantes não cadastrados junto a Prefeitura Municipal de SALGUEIRO, deverão 
efetuar até o (3º) terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, o seu 
cadastramento, que poderá ser solicitada por e-mail: licitacao@salgueiro.pe.gov.br e 
cplsalgueirope@gmail.com ou no prédio sede da Prefeitura, situada à Rua Joaquim Sampaio, 
279 – Nossa Senhora das Graças – SALGUEIRO-PE, das 08 às 12 horas, devendo para tanto, 
apresentar os seguintes documentos: 
 
I – Registro comercial, no caso de empresa individual; 
II – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  
III – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
IV – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF; com situação ativa; 
V –Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
VI – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
VII – prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da Lei; 
VIII – Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com 
prazo de validade em vigor, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
artigo 29, inciso IV; 
IX- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo TST - 
Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da 
CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
X – 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 encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; 
XI – Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, tanto 
para os processos físicos quanto para os processos judiciais eletrônicos (PJe). 
XII - Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA, da região onde está situada a sede da licitante.  
 
8.2. O Presidente da CPL poderá solicitar apresentação dos documentos originais, caso 
necessite, ou em cópia autenticada por cartório competente, em pasta classificadora, e 
dar entrada no Protocolo Geral da Prefeitura, no horário das 08h às 13h.  
 

mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br
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9.0 - DA REPRESENTAÇÃO 

 
9.1 – As empresas concorrentes poderão ser representadas, em todas as fases do processo 
licitatório, por seus titulares, diretores com poderes previstos em seus estatutos para esse 
fim ou por representantes legais, devidamente munidos de instrumento de mandato (item 
7.4), com poderes específicos para prática de quaisquer atos do procedimento licitatório, 
inclusive àqueles relativos à interposição e desistência expressa de eventuais recursos 
administrativos. 
 
9.2 – As empresas que não se fizerem representar, nas condições e forma previstas nos itens 
6 e 7.4, não terão participação ativa durante o presente certame, impedidas, portanto, de 
assinar e rubricar todos e quaisquer documentos e atas, solicitar vistas, esclarecimentos e 
informações, requerer impugnações e/ou reconsiderações, interpor recurso, inclusive 
aqueles relativos á fase de habilitação, atos e decisões formais da Comissão que, só pode ser 
interpostos, dentro de suas fases correspondentes, sob pena de preclusão. 
 
9.3 – A não apresentação ou incorreções no instrumento de mandato, não inabilitará o 
licitante que, será considerado sem representante constituído, participando, porém, de todas 
as fases, como observador. 
 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
10.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor integrante da Comissão de Licitação. 

 
a) A autenticação de cópias, para efeito de atendimento ao disposto no caput, 
poderá ocorrer mediante a apresentação do documento original. 
 
b) Em nenhuma hipótese, tais documentos poderão conter borrões, emendas, 
rasuras, entrelinhas ou o uso de corretivo. 
 

10.2.  Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão 
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão 
de prazo diverso em lei ou em norma infralegal, ficando o licitante responsável por juntar a 
respectiva comprovação. 
 
10.3. Os documentos de habilitação devem ser apresentados em uma única via, com todas 
as folhas rubricadas e numeradas, com um termo de encerramento anexo, indicando, 
ainda, o número de folhas, a titulação do conteúdo, o nome do licitante e do objeto da 
licitação. 

 
10.4. O licitante deverá apresentar toda a documentação comprobatória da necessária 
qualificação no que se refere a: 

 
a) Habilitação Jurídica; 
B) Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
C) Qualificação Econômica e Financeira; 
D) Qualificação Técnica; 
e) Documentos complementares: 

 

10.5. Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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a) A empresa deverá apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Município 
de SALGUEIRO - PE. 

a.1) Os licitantes não cadastrados junto a Prefeitura Municipal de SALGUEIRO, deverão 
efetuar até o (3º) terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, Conforme 
item 6.0. 
 

b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
 
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 

c.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores. 
e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 

10.6. Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF; com situação ativa. 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, 
conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, efetuada 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. 
Essa certidão abrange inclusive os créditos tributários relativos às Contribuições Sociais 
previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91, nos 
termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o 
fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda 
do domicílio ou sede do licitante. Considerando – se o licitante com filial no Estado de 
Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 
 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada mediante 
o fornecimento de Certidão Negativa de Débitos Fiscais emitida pela Prefeitura Municipal 
do domicílio ou sede da licitante; 

 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 
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g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou certidão positiva com 
efeitos de negativa. 
 
h) O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa 
enquadrada no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/07, deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 
i) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte de 
licitante microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

10.7. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia–CREA, da 
empresa licitante e de seu(s) responsável(is), da região a que estiverem vinculados. 
 

a.1. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou 
inscritos no CREA do Estado de Pernambuco, deverão ser providenciados os 
respectivos vistos deste órgão regional quando da assinatura do contrato. 

 
b. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, em nome da Empresa, expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha 
executado serviços semelhantes ao objeto desta licitação, conforme quantitativos abaixo 
relacionados: 
 

A. Execução de aplicação de argamassa; 
B. Execução de aplicação de Pintura látex em paredes; 
C. Execução de Telhamento com Telha Cerâmica 
D. Execução de Instalação Elétrica 

 
b.1) A comprovação de acervo técnico, nas quantidades descritas acima, poderá ser 
feita por meio de um ou mais atestados. 
b.2) Para facilitar a análise da Comissão de Licitação, é recomendável que o licitante 
destaque, nas referidas certidões, os serviços cuja experiência se pretende comprovar 
e o seu respectivo quantitativo. 
b.3) Se a certidão e/ou atestado não for emitida pelo Contratante principal da obra 
(pessoa jurídica de direito público ou privado), deverá ser juntada à documentação 
pelo menos um dos seguintes documentos: 

b.3.1) declaração formal do Contratante principal confirmando que o Licitante 
tenha  participado da   execução do serviço objeto do contrato; 

b.3.2) autorização da subcontratação pelo Contratante principal, em que 
conste  o nome do Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o 
atestado; 

b.3.3) contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, 
 devidamente registrado no CREA. 
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c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de 
apresentação da proposta, profissionais de nível superior ou outro reconhecido pelo CREA 
detentor de ATESTADO e/ou REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, devidamente 
registrados no CREA competente, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – 
CAT, que comprove ter o profissional executado os seguintes serviços: 
 

A. Execução de aplicação de argamassa; 
B. Execução de aplicação de Pintura látex em paredes; 
C. Execução de Telhamento com Telha Cerâmica 
D. Execução de Instalação Elétrica 

 
c.1) A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá ser feita 
pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social; no caso de sócio, através do contrato/estatuto social; no caso de 
prestador de serviços, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaração de 
compromisso de vinculação futura do profissional detentor do atestado. 
 
c.2) 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 objeto de anuência do 
Contratante. 
 
C.3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão 
inabilitadas; 
 
C.4) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome; 
 
d. Não se admitem atestados de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução de 
obras/serviços.  
 
e) A declaração de vistoria técnica, prevista no item “e.1 ao e.3”, pode, a critério do licitante, 
ser substituída por uma DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO, assinada pelo responsável técnico, na qual atesta que tem conhecimento das 
condições e peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela ocorrência 
de eventuais prejuízos em virtude da não verificação das condições do local onde será 
executado o objeto, conforme o modelo ANEXO X. 
  
 e.1) As empresas interessadas, por intermédio de seu Responsável Técnico, poderão 
realizar Visita Técnica no local onde se realizará a obra descrita no Objeto, visando constatar 
as condições e peculiaridades inerentes a sua execução, 
  
 e.2) Se optar pela visita técnica, O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte 
ao da publicação do Edital, estendendo-se até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação e o Município fornecerá à proponente o atestado de visita 
(ANEXO VII) 
  
 e.3) A vistoria será acompanhada por servidor designado, de segunda à sexta-feira, 
das 9:00 às 12:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone. 
 
f) Relação explícita e declaração formal de disponibilidade dos equipamentos, das máquinas 
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e do pessoal técnico especializado, necessários à execução do objeto licitado, conforme o 
modelo ANEXO IX 

 

10.8. Relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou 
distribuidores (caso exista mais de um) da sede do licitante, ou de seu domicílio OU, no caso 
de empresa em recuperação judicial, que já tenha tido o plano de recuperação homologado 
em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante 
está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

 
a.1) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos 
distribuídos pelo sistema de Processo Judicial Eletrônicos - PJE da sede da licitante ou 
de seu domicílio, essa certidão somente será exigida quando a certidão negativa de 
Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio 
(subitem “a”) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais 
eletrônicos. 

 
b) Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível e apresentado na forma da 
lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 
proposta; 
 
c) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 
item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial 
levantado, conforme o caso. 
 
d) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. Serão 
considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados: 
 
d.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
 
- Publicados em Diário Oficial; ou 
 
- Publicados em jornal de grande circulação; ou 
 
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante; 
 
d.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
- Por fotocópia das páginas do livro Diário onde o balanço e as demonstrações contábeis 
foram levantadas, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou 
- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados; 
 
d.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014 - Lei das Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES NACIONAL" e Decreto 8.538/2015: 
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- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
d.4) Sociedade criada no exercício em curso: 
 
- Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 
e) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral - 
LG, Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente - LC, resultantes da aplicação das fórmulas 
abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, acompanhados das respectivas 
memórias de cálculo: 

 
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO       ≥ 1,0 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

SG =                     ATIVO CIRCULANTE                                         ≥ 1,0 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
LC = ATIVO CIRCULANTE      ≥ 1,0 

PASSIVO CIRCULANTE 
 
f) A licitante que apresentar resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer um dos 
índices acima referidos deverá comprovar o Patrimônio Líquido correspondente à pelo 
menos 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. A licitante que não 
apresentar o memorial de cálculo dos índices, a comissão se reserva o direito de calcular. 
 

f.1) Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado em 
função da soma de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha 
apresentado as melhores ofertas. Quando for atingido o limite da capacidade 
econômico-financeira da licitante, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) 
subseqüentes, observada a ordem seqüencial dos lotes constante do instrumento 
convocatório, sendo vedada a escolha, pela licitante, dos lotes para os quais deseja 
a habilitação. 

 
g) Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - Sped Fiscal, 
só será aceito mediante recibo de entrega emitido pelo Sistema, de acordo com o Decreto nº 
8.683, de 25 de fevereiro de 2016. 
 
h) Garantia de participação, limitada a 1% do valor estimado da contratação do lote que 
a licitante irá participar, devendo ser apresentada juntamente com os demais documentos 
de habilitação no respectivo envelope. A garantia pode ser apresentada, a critério do 
licitante, nas seguintes modalidades: Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
seguro-garantia ou fiança bancária, conforme o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
LOTE 1 R$ 930.657,03 1% R$ 9.306,57 

LOTE 2 R$ 530.227,85 1% R$ 5.302,28 

 
 

h.1) A garantia deverá ter o mesmo prazo de validade da proposta. Caso a proposta 
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seja prorrogada, o prazo de validade da garantia, também, deverá ser prorrogado. 
 
h.2) Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
h.3) Caso a licitante opte por garantia em dinheiro, deverá fazer depósito na conta 
corrente nº 7478-0, agência 0870-2 do Banco do Brasil, em nome da Prefeitura 
Municipal de Salgueiro, juntando o comprovante da entrega da garantia no 
ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO, juntamente com a cópia do documento apresentado 
pelo licitante que comprova a garantia, conforme disposto do Art. 56 § 1º, Incisos I, II 
e III da Lei 8666/93. A garantia será devolvida após a após homologação. 
 
h.4) As garantias de participação das empresas licitantes serão devolvidas em até 
30 (trinta) dias após a homologação do processo licitatório pela autoridade superior, 
atendendo à solicitação dos interessados. 
 
h.5) No caso de revogação ou anulação do processo licitatório, as importâncias 
oferecidas a título de garantia de participação serão liberadas, caso não exista recurso 
administrativo ou após o julgamento deste. 
 

10.9. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

a) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua 
habilitação, neste certame, sob as penalidades cabíveis, conforme o modelo a este Edital, 
ANEXO XI. 
 
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 
conforme Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.358/02, 
conforme modelo a este Edital, ANEXO XII 

 
c) As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), bem como as 
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem 
se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 
Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, deverão apresentar a respectiva 
declaração, conforme modelo disposto no ANEXO VI deste Edital; 
 

10.10. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO: 

a) Não será concedida habilitação ao licitante que deixar de apresentar qualquer dos 
documentos referidos nos itens 10.5 ao 10.9 ou apresentá-los em desacordo com as 
exigências estabelecidas neste Edital. 
 
b)  Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
c) Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo, serão 
considerados inabilitados, ficando excluídos das fases subsequentes desta licitação, tudo de 
acordo e conforme preceitua o Parágrafo 4º do Art. 41 da Lei nº 8.666/93, atualizada pela 
Lei nº 8.883/94 (parágrafo 4º do Art. 41 - "A INABILITAÇÃO DO LICITANTE IMPORTA 
PRECLUSÃO DO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DAS FASES SUBSEQUENTES"); ressalvadas 
as restrições relativas à regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
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pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis 
Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto 8.538/2015. 

 

d) A entrega dos envelopes para a Habilitação dar-se-á no local, data e hora da abertura 
constante neste Edital, conforme item 7. 

 

e) Nos termos do §3o do art. 48 da Lei no 8.666/93, se todas as licitantes classificadas 
forem inabilitadas, poderá a  Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às 
licitantes inabilitadas para apresentação de nova documentação,  após sanadas as causas que 
motivaram a inabilitação. 
 

10.11 - DILIGÊNCIA 

a) O Presidente poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de 
preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 
esclarecimentos que julgar necessários. 
 
b) Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Presidente ou 
autoridade superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo. 
 
c) Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, 
será permitida a inclusão de documentos ou informação necessários para apurar fatos 
existentes à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos 
participantes, porém não documentados nos autos. 
 

11. DA PROPOSTA 

11.1 – Só serão aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste Edital, ou seja, 
na data e hora da abertura, em envelope fechado. 
 
11.2 – A proposta deve ser redigida em língua portuguesa em papel timbrado da empresa, 
digitada ou datilografada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada a última folha, com 
aposição de carimbo da empresa ou licitante e assinatura, e rubricada as demais folhas; 
 
11.3 – O preço máximo admissível pela Prefeitura para execução dos serviços é de: R$ 
1.460.884,88 (hum milhão, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e quatro 
reais e oitenta e oito centavos); 
 
11.4 – Será desclassificada a licitante que apresentar proposta com preço unitário 
superiores aos constantes nas Planilhas Orçamentárias (Anexo II) deste Edital.  
   
11.5 – A licitante deverá fazer constar na proposta o nome e a assinatura do Responsável 
Técnico, bem como o nº de registro do CREA, conforme a Resolução nº 282 de 24 de agosto 
de 1983, do CONFEA/CREA. 
 
11.6 – Não será aceita proposta que contenha ofertas e vantagens não previstas neste Edital, 
ou que esteja em desacordo com as especificações aqui existentes. 
 
11.7 – Deve conter o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data de abertura das referidas propostas. 
 
11.8 – Não serão recebidos, em nenhuma hipótese, envelopes de habilitação e propostas, 
após iniciada a sessão de abertura dos mesmos. 
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11.9 - O licitante deverá informar na proposta, os seguintes dados: Nº da Agência Bancária e 
Nº da Conta Corrente (Pessoa Jurídica); Nome do representante que irá assinar o contrato, 
Nº do CPF, Nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial e Nome do responsável 
técnico pela obra e nº do CREA.  
 
11.10 - A empresa deverá apresentar planilha de composição de preços unitários, 
evidenciando de forma clara e detalhada o consumo e os preços de todos os insumos 
(materiais e mão de obra) utilizados para compor o preço final de cada item ofertado. 
 

12. DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO, 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS. 

 
12.1. A sessão pública da licitação ocorrerá por meio de videoconferência e presencial, terá 
início no dia, hora e local/link (http://www.salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm) 
designados no instrumento convocatório (item 2 e 7), facultado às licitantes presentes 
efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando que possuem os 
necessários poderes para a prática dos atos inerentes ao certame (ENVELOPE A).  
 
12.2. Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a 
licitante no processo licitatório, conforme item 7.4 
 
12.3. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, 
cópia autenticada ou cópia simples.  
 
12.4. A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na sessão 
pública em nome da licitante.  
 
12.5 A licitante deverá indicar no envelope 1 – CREDENCIAMENTO as informações do item 7. 
Se o licitante estiver presente, é facultado a apresentação do Envelope 1, conforme item 12.1 
 
12.6. Procedido ao credenciamento, a Comissão recolherá o ENVELOPE 2 – Habilitação e o 
ENVELOPE 3 – Proposta de Preços, após o que não mais será admitida a entrega de 
envelopes.  
 
12.7. Na sessão presencial (virtual) da licitação transmitida mediante videoconferência, será 
assegurada a interação entre os licitantes, comissão, quaisquer interessado e a aplicação das 
formalidades legais, com vistas à preservação do direito dos interessados. 
 
12.8. A falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos na 
sessão pública em nome da licitante.  
 
12.9. Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do processo de licitação, desde 
que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 
12.10. Serão abertos, inicialmente, para verificação, os envelopes contendo a documentação 
para habilitação; 
 
12.10.1 – Cumpridas as formalidades da habilitação, a Comissão Permanente de Licitações, 
após apresentar o resultado do julgamento, dará vista da documentação a todos os licitantes 
presentes à sessão de abertura, os quais deverão rubricar a mesma documentação, ficando 

http://www.salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm
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esclarecido que qualquer contestação por parte dos licitantes sobre o julgamento da 
habilitação deve ser formalizada no momento, para que conste em ata, e solucionada antes 
da abertura dos envelopes contendo as propostas; 
 
12.11. Concluída a fase de habilitação, desde que não exista recurso, a Comissão dará inicio a 
abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas. 
 
12.11.1 – Será lavrada ata na sessão de abertura, circunstanciada, na qual serão consignadas 
declarações, contestações ou impugnações porventura Interpostas por qualquer das 
licitantes e as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação e será assinada 
pelo Presidente e pelos membros da Comissão, e facultativamente, pelos licitantes Presentes 
ou representantes das firmas licitantes presentes; entretanto, se estes se recusarem a 
assiná-la, esta circunstância deverá ser em tempo, consignada na ata; 
 

13. DO JULGAMENTO 

 
13.1 – O julgamento será realizado em conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, art., 43, 44 e 45 e a Lei Complementar 123/06. Será vencedora a empresa que 
apresentar menor preço global, por lote.  
 
13.2 – No caso de empate entre duas ou mais propostas e, depois de obedecido o disposto no 
§ 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, salvo 
se houver na margem de 10% (dez por cento) sobre o menor preço alguma microempresa 
ou empresa de pequeno porte, que deverá ser convocada para apresentar nova proposta, de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão, conforme 
reza o artigo 44 §1º c/c o artigo 45, I da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei 
Complementar 147/2014,155/2016 e Decreto 8.538/2015. 
 

13.2.1. Na hipótese de empate empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno 
porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor 
valor exequível ainda na sessão virtual. 
 
13.3 - As propostas serão analisadas pela Comissão de Licitação, com base em análise técnica 
do engenheiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras, que 
comporá a Comissão no referido certame; 
 
13.4 - O relatório da Comissão Permanente de Licitação, com a respectiva classificação das 
propostas apresentadas, será encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Obras, para homologação e adjudicação; 
 
13.5 – O resultado do julgamento da Comissão Permanente de Licitação somente será 
considerado definitivo após a homologação pela instância superior. 
 
13.6 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
13.6.1 – Não atenderem às exigências contidas no presente Edital de Tomada de Preços nº 
013/2020, especialmente em relação ao objeto do mesmo ou importarem condições nele 
não previstas; 
 
13.6.2 – Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de 
dificultar o julgamento, a critério exclusivo da Comissão de licitação. 
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13.6.3 – Contenham ofertas e vantagens não previstas neste Edital, ou estejam em desacordo 
com as especificações aqui exigidas. 
 
13.6.4 - Contenham preços excessivos (acima das planilhas orçamentárias) ou 
manifestamente inexequíveis (na forma do Art. 48, inciso II, da Lei 8.6666/93 e alterações); 
 
13.6.5 – Apresentem o prazo de validade das propostas inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da sua abertura; 
 
13.7 – Atendidas todas as exigências e especificações neste Edital de Tomada de Preços, a 
Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das propostas, além de outras vantagens 
que a cargo da PMS-PE, possam ser ressaltadas, considerará vencedor aquele licitante que 
melhor atender as conveniências da própria PMS-PE, que ressalva o direito de decidir sobre 
o presente Edital de Tomada de Preços, reduzindo-o ou anulando-o no todo ou em parte, 
sendo que, em nenhum caso, caberá aos licitantes direito algum, de sob quaisquer pretexto 
ou títulos, exigir da PMS-PE, qualquer parcela de indenização; 
 
13.8 – Nenhum documento integrante da habilitação e/ou propostas poderá ser retirado do 
recinto onde está sendo procedida a reunião da abertura dos envelopes sem autorização da 
Comissão. 
13.9. Nos termos do §3o do art. 48 da Lei no 8.666/93, se todas as propostas forem 
desclassificadas, poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes 
para apresentação de nova proposta, após sanadas as causas que motivaram a 
desclassificação. 
 

14. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

 
14.1 – Os preços deverão ser cotados em reais e por preço lote, global. 
 
14.2 – Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, 
havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
 
14.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital ou que 
apresentarem preços superiores aos constantes da Planilha orçamentária (Anexo II).  
 

15. DOS RECURSOS AOS ATOS LICITATÓRIOS 

 
15.1 – Os recursos obedecerão ao que estabelece o art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
15.2 – O recurso referente à fase de habilitação terá efeito suspensivo e só será admitido 
antes do inicio da abertura dos envelopes contendo as propostas, sob pena de preclusão. Tal 
recurso deverá ser por escrito em duas vias de igual forma e teor, dirigido ao Presidente da 
Comissão da Licitação e entregue mediante o recebimento registrado na 2ª (segunda) via, 
por parte de qualquer membro da Comissão Julgadora e deverá ocorrer no prazo legal e no 
horário das 08h às 13 h. 
 
15.3 – O recurso na fase de julgamento das propostas, também terá efeito suspensivo, deverá 
ser manifestado por escrito, em duas vias de igual forma e teor, dirigido ao Presidente da 
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Comissão da Licitação e entregue mediante o recebimento registrado na 2.ª (segunda) via, 
por parte de qualquer membro da Comissão Julgadora e deverá ocorrer até o 5.º (quinto) dia 
útil, contados da data do ato impugnado, no horário das 08:00 às 13:00 horas. 
 
15.4 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração. 
 

16. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
16.1 – Este edital e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser assinado entre a 
PREFEITURA e o licitante vencedor, no qual ficará estabelecido que o foro da cidade de 
SALGUEIRO-PE será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas da 
interposição dos termos contidos no instrumento contratual; 
 
16.2 - A LICITANTE VENCEDORA terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para assinar o contrato, 
a partir da sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, observadas ainda as 
regras do Art 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
16.4 - A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações, 
refletindo-se este percentual no valor global do contrato.    
 

16.5. DA GARANTIA CONTRATUTAL 

 
a) No ato de assinatura do contrato, deverá ser comprovada a prestação de garantia no 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 
 
b) A critério do contratado, a garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 
 
b.1) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b.2) Seguro-garantia; ou 
b.3) Fiança bancária. 
 
c) Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por 
multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 
 
d) A garantia deve estar em vigor durante toda a execução do contrato. 
 
e) Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
f) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
 
g) Em caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
h) Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
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compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada. 
 
i) Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 
obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 
Contratante. 
 

17. DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 
17.1 – Se a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos de 
validade da proposta, ou os concernentes as especificações e condições preestabelecidas no 
Edital e seus anexos, a PMS-PE poderá optar pela convocação das demais proponentes, 
obedecida sucessivamente à ordem de classificação, ou pela realização de novo processo 
licitatório. 
 
17.2 – Por inexecução total ou parcial de qualquer das condições estabelecidas neste Edital, 
especialmente àquelas pertinentes ao prazo de execução dos serviços, a PMS-PE poderá, 
independentemente de cobrança de multas e garantida a prévia defesa, aplicar ao 
fornecedor, as seguintes sanções: 
 
I – Advertência; 
II – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois (02) anos; 
III – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
quando o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
17.3 – As sanções previstas nos incisos II e III acima poderão também ser aplicadas ao 
licitante que, em razão de contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou 
demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude dos atos 
ilícitos praticados.  
 

18. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 
18.1 – A Licitante Contratada será responsável por qualquer erro ou incorreção nos serviços 
e sua correção não acarretará nenhum ônus para o Município de SALGUEIRO. 
 

19. DO PAGAMENTO 

 
19.1 – O pagamento do valor contratado será efetuado após a realização dos serviços, até o 
12º dia úteis contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo responsável do bem ou serviço, 
conforme boletim de medição dos serviços efetivamente realizados, acompanhados dos 
documentos de cobrança, aprovados e atestados pela Fiscalização da Secretaria 
Desenvolvimento Urbano e Obras, após emissão do empenho e posterior apresentação da 
nota fiscal ou fatura aprovada.  
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19.2 – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da 
data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada; 

19.3 - Os pagamentos dos serviços executados obedecerão rigorosamente os itens e valores 
constantes na planilha orçamentária apresentados na proposta financeira, no ato da 
licitação. 

19.4 – A Secretaria da Fazenda Municipal não efetuará nenhum pagamento de serviços que 
não se enquadrem nas formas estabelecidas no Edital, nem fará qualquer tipo de 
adiantamentos por serviços a serem realizados, nem pagará qualquer valor de compensação 
pelo período de processamento dos pagamentos das faturas dentro dos 30 dias previstos. 

19.5 Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número do 
contrato, o período de medição, o número da medição, o objeto do contrato e as demais 
exigências contábeis – discriminar os percentuais de materiais, mão de obra, CSLL, IRRF, ISS 
e COFINS. 
 
19.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 
Onde:  
EM = Encargos moratórios; 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644 
365                        365 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
20.6.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal 
seguinte ao da ocorrência. 
 
20.7 – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Urbana encaminhará a 
Secretaria Municipal da Fazenda, a solicitação de pagamento acompanhada de toda a 
documentação necessária a sua liquidação. 
 
20.8 – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do 
valor da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na planilha orçamentária, 
desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá 
ser descontado na fatura mensal. 
 
20.9 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante devedora, enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como 
penalidade. 
 
20.10 - A CONTRATADA deverá apresentar a Secretaria Municipal da Fazenda, para fins 
de pagamento, os seguintes documentos atualizados: 
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I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição 
Federal em seu art. 195, § 3º; 
II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
III – Certidão de Regularidade com o FGTS.  
IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita 
Federal. 
V – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
VI -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
20.12 - O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
contratada. 
 
20.13 - O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e 
pagamentos realizados pelo Município de Salgueiro, relativos ao objeto deste edital 
serão creditados, automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS 
NEGÓGIOS, no que diz respeito aos valores pagos com recurso próprio. 
 

21. DAS PENALIDADES 

 
21.1 – O contratado ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao 
dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou 
pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 
 
21.2 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela 
PMS-PE, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou 
judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas. 
 

22. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
22.1 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de 
servidores, designados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras, 
doravante denominada “Fiscalização”, que terão autoridade para exercer, em seu nome, toda 
e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual. 
 
22.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 
todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do 
processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações 
de providências. 
II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo; 
III - encaminhar a Secretaria da Fazenda Municipal os documentos que relacionem as 
importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes ao 
pagamento. 
 
22.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais. 
 

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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23.1 – Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante 
recibo, o objeto deste contrato será recebido pela Fiscalização da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Obras. 
a) O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo Município, através de sua 
Assessoria Técnica, constituída pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Obras, que verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo 
parecer conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por 
escrito, da contratada, informando a conclusão dos serviços. 
b) O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da emissão do parecer conclusivo da Assessoria Técnica. Durante esse 
período a Contratada terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das 
instalações por ela construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser 
prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções de que 
trata a Cláusula Nona do presente contrato. 
c) O termo de recebimento definitivo dos serviços será registrado na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Obras e não isenta a contratada das responsabilidades 
cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro de 2007. 
 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
24.1 – Fica assegurado ao Município de SALGUEIRO, o direito de, no interesse da 
administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização; 
 
24.2 – Adiar a data de abertura das propostas à presente licitação, dando conhecimento aos 
interessados através de fax, telex, publicação em diário oficial ou telegrama, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada; 
 
24.3 – Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatório, por razões de 
interesse público decorrentes de fatos superveniente, devidamente comprovados, e/ou 
anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação dos serviços; 
 
24.4 – Alterar as condições desta licitação, as especificações e qualquer documento 
pertinente a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas. 
 
24.5 – Decairá do direito de impugnar os termos da presente Tomada de Preços o licitante 
que, tendo-a aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de 
habilitação e proposta, falhas ou irregularidades. Qualquer impugnação deverá ser efetuada 
por escrito e protocolada no setor de protocolo da PMS no endereço constante do item 21.8. 
 
24.6 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos serviços que 
forem adjudicados em consequência desta licitação, sem expressa autorização da PMS-PE. 
 
24.7 – A autorização para início da execução dos serviços objeto desta licitação se dará 
mediante a emissão, pelo Município de SALGUEIRO, da Ordem de Serviços. 
 
24.8 – Quaisquer elementos, informações, esclarecimentos e impugnação, relativos a 
esta licitação, na modalidade de Tomada de Preços, serão prestados pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de SALGUEIRO - PE, 
sito na Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças - SALGUEIRO - PE, de 08 
às 13 horas, fone (087) 3871-7070, local onde o presente edital poderá ser 
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disponibilizado. 
 
24.09 – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 
constantes do presente certame. 

24.10 - O resultado e demais atos passiveis de divulgação pertinentes a esta licitação serão 
divulgados no Diário Oficial do Município, e em outros meios de imprensa oficial, caso se faça 
necessário. 
24.11 – A Comissão Permanente de Licitação, através de qualquer dos seus membros, poderá 
autenticar a cópia de documento, à vista da apreciação do respectivo original. 
 

 
Salgueiro/PE, 12 de agosto de 2020. 

 
 
 

Walter Alencar Junior 
Presidente 

 
 

Jayron Allan Costa Pereira 
Membro 

 
 

Ejânia Ferreira de Sousa 
Membro 

 
Edmar Vasconcelos de Carvalho 

Membro 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Objeto: Prestação de serviços, destinados a reformas 
e reparos de escolas e creches municipais de 
Salgueiro-PE, conforme Memorial Descritivo deste 
Termo de Referência. 

1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para: 

 As reformas e reparos da Creche Letícia de Alencar Rosa e Dantas e Anexo - Creche 
Letícia de Alencar Rosa e Dantas no município de Salgueiro-PE. 

 As reformas e reparos da Escola Alberto Soares, Escola Maria Dalva Gonçalves de 
Barros, Escola Maria Nilza, Escola Padre Manoel Garcia e Garcia, Escola José Néu e 
Escola Professor José Mendes no município de Salgueiro-PE. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA. 
 
 Considerando que a obra será executada com recursos próprios da Prefeitura de 
Salgueiro.  
       Considerando que tal serviço resultará em uma situação de melhores condições para 
quem utiliza o espaço. 
 Considerando que também faz parte do plano de melhorias do governo. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
A especificações dos serviços encontram-se no Memorial Descritivo, em Anexo.  
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Termo de 
Referência e na legislação pertinente, as seguintes:  
4.1 Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os 
serviços sejam inteiramente concluídos e acabados; 
4.2 Manter durante toda a execução do serviço contratado, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 
4.3 Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações 
previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando 
exigida, cópia dos documentos de quitação; 
4.4 Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os 
salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;  
4.5 Assumir integral responsabilidade pela cobertura de acidentes de trabalho aos seus 
empregados e prepostos, e, perdas e danos a terceiros e à CONTRATANTE, porventura 
resultantes de suas atividades; 
4.6 Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representá-la na execução do 
Contrato; 
4.7 Efetuar despesas com os serviços na forma em que estão descritos e especificados no 
Termo de Referência. 
4.8 Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos 
do Edital, que passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição. 
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4.9 A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações de interesse para execução 
das obras que a CONTRATANTE julgar necessário conhecer ou analisar. 
4.10 Em todas as ocasiões em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu 
representante, deverá apresentar-se às convocações da CONTRATANTE em seus escritórios 
ou no local das obras, de modo que nenhuma operação possa ser retardada ou suspensa 
devido à sua ausência. 
4.11 Cabe à CONTRATANTE, no ato da convocação, especificar os assuntos que serão 
tratados, cabendo à CONTRATADA os ônus ocasionados pelo não-atendimento da 
convocação. 
4.12 A CONTRATANTE terá, a qualquer tempo, livre acesso às obras e os locais onde o 
trabalho estiver em andamento. 
4.13 Procedimentos operacionais referentes à alterações técnicas no projeto e demais 
assuntos de interesse de ambas as partes deverão ser objeto de acordo entre as partes. 
 
5. DO PAGAMENTO 
 
5  As notas fiscais/faturas deverão ser apresentadas pela Contratada ao responsável 
pelo recebimento do bem ou serviço. 
5.1  A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos 
do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 
5.2  O ATESTO na nota fiscal será efetuado no prazo máximo de 05 dias úteis contados 
da apresentação da nota fiscal. 
5.3  O atesto será realizado pelo gestor do contrato, sendo ratificado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Obras. 
5.5 O prazo para PAGAMENTO será até o 12º dia úteis contado do atesto na nota 
fiscal/fatura pelo responsável do bem ou serviço. 
5.5 O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em 
conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas 
com código de barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas no Edital. 
5.6  O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será 
realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 
5.7  A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e 
reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida. 
 
6. DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 
6.1 O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
emissão da Ordem de Serviços. 
7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
7.1 O prazo de vigência do contrato será de 105 (cento e cinco) dias a contar com a 
assinatura da Ordem de Serviços, podendo tal prazo ser prorrogado, se assim for da vontade 
das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
8. ESTIMATIVA DE CUSTO 
 
8.1 O valor estimado para contratação de empresa especializada para as reformas e 
reparos da Creche Letícia de Alencar Rosa e Dantas e Anexo - Creche Letícia de Alencar 
Rosa e Dantas é de R$ 930.657,03 (Novecentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e sete 
reais e três centavos.) 
Recursos Próprios: R$ 930.657,03 
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8.2 O valor estimado para contratação de empresa especializada para as reformas e 
reparos Escola Alberto Soares, Escola Maria Dalva Gonçalves de Barros, Escola Maria Nilza, 
Escola Padre Manoel Garcia e Garcia, Escola José Néu e Escola Professor José Mendes é de 
R$ 530.227,85 (Quinhentos e trinta mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco 
centavos.) 
Recursos Próprios: R$ 530.227,85 
 
8.3. O valor total estimado da contratação é de R$ 1.460.884,88 (Um milhão, 
quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos.) 
 
8.5 Menor preço por lote. 
 
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Recurso Próprio 
Unidade Gestora: 7- Fundo Municipal de Educação de Salgueiro 
Órgão Orçamentário: 6000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 6001 – GABINETE DO SECRETÁRIO 
Função: 12 – Educação 
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental  
Programa: 149 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
Ação: 1.700 – Construção, reforma e/ou ampliação de escolas.  
Despesa: 2750/2751 
Elemento: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Fonte de recurso: 42 – FUNDEF PRECATÓRIO – 0.1.42 
 
10.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
10.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL e PROFISSIONAL 

A. Execução de aplicação de argamassa; 
B. Execução de aplicação de Pintura látex em paredes; 
C. Execução de Telhamento com Telha Cerâmica 
D. Execução de Instalação Elétrica 

 
11.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 Os serviços objeto do contrato deverão ser vistoriados diariamente pelo Fiscal da 
unidade contratante, sendo esta responsável pela fiscalização e perfeita execução dos 
serviços previstos na Ordem de Serviço, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as 
normas técnicas. 
11.2 Não havendo condições para a execução dos serviços por razões para as quais a 
contratada não contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas que possam 
comprometer a qualidade dos serviços, os motivos para a não realização dos serviços serão 
consignados pelo fiscal em relatório e estipulado novo prazo de execução; 
11.3  O não comparecimento da empresa para a execução dos serviços, ou na 
impossibilidade de a mesma trabalhar normalmente pelo não atendimento das exigências 
especificadas neste anexo, acarretará a aplicação de sanções à contratada, de acordo com o 
estabelecido no contrato a ser firmada. 
11.4 Os documentos relativos aos serviços diários deverão ser reunidos em ordem 
crescente de dia da semana e encaminhados à fiscalização até o segundo dia útil da semana 
seguinte à trabalhada. 
11.5 A Contratada é responsável por manter arquivo com todas as Ordens de Serviços, 
bem como Livro de Obras devidamente preenchido e atualizado. 
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11.6 Compete à contratada manter segunda via de todos os documentos e relatórios já 
mencionados como necessário ao controle de fornecimento e aplicação, devendo a 
contratante manter registros de controle para acompanhamento da execução contratual. 
 

Salgueiro, 07 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Marcos Tarcísio Sá de Vasconcelos 

Secretário de Obras  
 
 
 

______________________________________________ 
 Karla Cristina Siqueira Vasconcelos de Barros 

Secretária de Educação 
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / MEMORIAL DE CALCULOS / CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO / BDI 

 

 

 

ANEXO EM PDF AO EDITAL 
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ANEXO III 
 
 
 

REFORMAS E REPAROS DE ESCOLAS E 
CRECHES MUNICIPAIS DE SALGUEIRO-PE 

 
 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
E MEMORIAL DESCRITVO 
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1 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA  

O Município do Salgueiro localiza-se no interior do estado de Pernambuco, possui área de 
1.686,814 quilômetros quadrados e uma população de 56.629 habitantes (IBGE – 2010). As 
principais vias de acesso são as BRs 232 e 116. O clima é semi-árido - quente - com 
temperatura média anual de 25ºC, a altitude média é de 420 m, tendo como coordenadas 
geográficas: latitude sul: 8º 04’ 11” e  longitude W. Gr.: 39º 07’ 11”.  

Salgueiro tem como atividades econômicas predominantes, a agricultura e o comércio 
varejista. Os principais produtos agrícolas de Salgueiro são: cebola, tomate, algodão 
herbáceo, milho, banana, feijão, arroz e manga. 

O município de Salgueiro faz parte do Sertão Central, região localizada na mesoregião do 
Sertão pernambucano. Com uma área de 9.183,1 quilômetros quadrados , o Sertão Central 
corresponde a 9,28% do território estadual. A economia da mesoregião está voltada para a 
agricultura de subexistência e a agropecuária extensiva, onde se destaca a caprinocultura e a 
avicultura. 

Salgueiro limita-se ao norte com o Estado do Ceará; ao sul com o município de Belém do São 
Francisco a oeste com os municípios de Cabrobó, Terra Nova, Serrita e Cedro e ao leste com 
os municípios de Verdejante, Mirandiba e Carnaubeira Penha. 

No cruzamento das BR's 232 e 116, o município de Salgueiro está no coração do Nordeste, 
tendo uma localização estratégica do ponto de vista logístico. Com fácil acesso e equidistante 
da maioria das capitais nordestinas, média de 596 Km*, à exceção de São Luís - MA, que fica 
a 1.078 Km, e a apenas 530 Km do Recife, Porto de Suape; Salgueiro é perfeita para 
instalação de qualquer empreendimento onde a distribuição seja importante. 

2 – JUSTIFICATIVA  

Conciderando que o processo educacional é um dos alicerces da formação de uma sociedade 
mais justa, surgiu à motivação para reforma e reparos de escolas e creches municipais de 
Salgueiro - PE. A administração municipal têm centrado esforços em construir uma política 
educacional coerente com a realidade da região, pois a qualidade na Educação posiciona-se 
entre os fatores mais importantes na análise da dinâmica urbana, além de constituir um dos 
instrumentos propulsores do desenvolvimento sócioeconômico, político e cultural. O nível 
educacional se afirma como agente qualitativo da força de trabalho, e um dos fatores básicos 
de desempenho do processo de desenvolvimento. Somados a isso, salienta-se que educação 
demanda espaço, e no uso do solo, gera fluxos intraurbanos e fluxos interurbanos, 
representativos do poder de polarização em função direta da oferta da educação em seus 
níveis mais avançados, como ocorre no Salgueiro. 

3 – ELEMENTOS PARA CONCEPÇÃO DO SISTEMA 

A definição da “Concepção do Projeto” passa pela formulação de alternativas técnicas que 
por sua vez passam pela definição de Premissas e Parâmetros que serão a base da 
Alternativa selecionada. 

A definição dessas premissas e parâmetros pautaram-se no conhecimento profundo das 
condições locais existentes, em reuniões com técnicos da Prefeitura, bem como na aplicação 
da boa técnica e da experiência da projetista em estudos similares. 
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      3.1  POPULAÇÃO 
ALVO 

A população alvo dos estudos é constituída pelos estudantes, funcionários e frequentantes 
em geral das escolas e creches municipais de Salgueiro – PE. 

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
         4.1 RELACIONAMENTO EMPREITEIRA - FISCALIZAÇÃO 

A obra será fiscalizada por intermédio de engenheiros(s) designado(s) pelo CONTRATANTE 
e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome de FISCALIZAÇÂO. 
Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer 
elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, duvidas ou esquecimento 
das cláusulas e condições destas Especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver 
contido no projeto e nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT - Associação Brasileira 
de Normas Técnicas. 

Deverá a EMPREITEIRA acatar de modo imediato às ordens da Fiscalização, dentro destas 
especificações e do Contrato. 

Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nestas Especificações, no projeto e em 
tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou 
indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 

A EMPREITEIRA deverá permanentemente ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, os 
meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a 
inspeção das instalações de obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente 
das inspeções de medição para efeito de faturamento e ainda, incidentemente do estado da 
obra e do canteiro de trabalho. 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas implicações próximas 
ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou 
regulamento vigentes. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento de pleno direito, que sejam adotadas 
pela EMPREITEIRA providências suplementares necessárias á segurança dos serviços e ao 
bom andamento da obra. 

Pela EMPREITEIRA, a condução da obra ficará a cargo de pelo menos um Engenheiro 
registrado no CREA-PE. Deverá esse Engenheiro ser auxiliado em cada frente de trabalho 
por um Encarregado devidamente habilitado. 

Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao Engenheiro condutor da obra serão 
consideradas como se fossem dirigidas diretamente á EMPREITEIRA, por outro lado, todo e 
qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido Engenheiro, ou ainda omissões de 
responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo 
sido da EMPREITEIRA. 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 / 

CNPJ: 11.361.243/0001-71 

O Engenheiro condutor da obra 
e os Encarregados cada um no seu âmbito respectivo, deverão estar sempre em condições de 
atender a FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o 
andamento dos serviços, as suas programações, as peculiaridades das diversas tarefas e 
tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO julgar necessária ou útil e que se refira, diretamente á obra 
e suas implicações. 

O quadro do pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra, deverá ser constituído de 
elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo ou 
atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de 
trabalho, todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO, com conduta inconveniente, 
e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços, e a 
ordem do canteiro. 

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 
serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que o julgar conveniente por motivos 
técnicos, de segurança, disciplinares ou outros, Em todos os casos, ou serviços poderão ser 
reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO. 

A EMPREITEIRA não poderá executar quaisquer serviços que não sejam autorizados pela 
FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência. 

Será permitido, a juízo e mediante autorização da FISCALIZAÇÃO, a sub-empreitada até onde 
se demonstrar necessários ou definitivamente vantajoso para a EMPREITEIRA que, na 
opinião da fiscalização, não prejudique os interesses da CONTRATANTE. Entretanto, 
nenhuma sub- empreiteira será reconhecida como tal e todas as pessoas ocupadas pela 
EMPREITEIRA para o fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, ou qualquer 
um ou mais destes serão consideradas empregadas da EMPREITEIRA. 

Os contratos de sub-empreitada conterão referência ao Contrato principal entre a 
CONTRATANTE e a EMPREITEIRA, os termos do Contrato e de todas as suas partes tornar- 
se-ão parte integrante da sub-empreitada, onde serão aplicáveis á obra que esta abrange. 

Toda a obra e os materiais fornecidos pelas sub-empreiteiras serão garantidos pela 
empreiteira detentora do contrato com a CONTRATANTE. 

A inspeção da obra não eximirá a EMPREITEIRA de qualquer de suas obrigações no 
comprimento de contrato. A obra defeituosa será corrigida e materiais inadequados poderão 
ser rejeitados, mesmo que tais obras e materiais tenham antes passado despercebido pela 
FISCALIZAÇÃO e sido aceitos. Se a obra ou qualquer parte desta se apresenta defeituosa a 
qualquer tempo antes de aceitação final de toda a obra, a EMPREITEIRA corrigirá 
imediatamente tal defeito, sem remuneração adicional, de maneira satisfatória, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. 

Todas as despesas com novos testes e reinspeção que sejam necessárias, devido à materiais 
e/ou confecção defeituosas, correrão exclusivamente por conta da EMPREITEIRA. 

A obra será iniciada dentro de trinta (30) dias corridos, contados do recebimento, pela 
EMPREITEIRA da ordem escrita de início. 
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A obra será completada 
dentro do prazo máximo estipulado no Edital de Concorrência, não excedendo, entretanto, o 
numero de dias corridos mencionados na proposta aprovada do concorrente. 

O prazo de entrega da obra poderá ser prorrogado a critério da FISCALIZAÇÃO, quando da 
ocorrência de motivos de força maior que possam vir a justificar tal medida. Caso a 
CONTRATANTE, através da FISCALIZAÇÃO, decida prorrogar o prazo final para o término da 
obra, terá o direito de cobrar da EMPREITEIRA total ou parcialmente, os custos efetivos 
dispendidos com a engenharia e supervisão, custo incidentais e outros debitáveis 
diretamente no contrato e que sobrevenham durante o prazo da prorrogação e o de deduzir 
o respectivo valor do pagamento final da obra. O custo do levantamento final e da 
preparação do orçamento final não será incluído em tais débitos. Os motivos de força maior 
que possam vir a justificar a prorrogação do prazo, a juízo da FISCALIZAÇÃO, somente serão 
considerados quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais. Não será levado 
em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo baseado em 
ocorrência não aceitas pela FISCALIZAÇÃO nas épocas próprias. 

O expediente normal de trabalho será aquele constante da proposta da EMPREITEIRA onde 
deverá, estar especificado horário de trabalho, número de turnos de pessoas e respectivos 
intervalos. 

Entretanto, para cumprimento do prazo, ou melhor andamento dos trabalhos, poderá a 
FISCALIZAÇÃO, se julgar conveniente, alterar o expediente normal até um máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, correndo por conta exclusiva da EMPREITEIRA os ônus, acréscimos 
das despesas ou eventuais prejuízos disso decorrente. Caberá, em qualquer caso, ao 
EMPREITEIRO solicitar permissão ás autoridades competentes para a realização de 
trabalhos noturnos ou em horários especiais. 

Se a EMPREITEIRA considerar qualquer trabalho que lhe for exigido fora das exigências do 
contrato ou se considerar que qualquer instrução, parecer ou decisão da FISCALIZAÇÃO seja 
injusta, deverá apresentar, dentro de 10 (dez) dias após ser feita tal exigência ou ser dada tal 
instrução, despacho ou decisão, um protesto por escrito, dirigido à FISCALIZAÇÃO, 
declarando de forma clara e detalhada suas objeções. Somente serão levadas em 
consideração, pela FISCALIZAÇÃO, as objeções submetidas como acima descrito. Findo o 
prazo de 10 (dez) dias, considerar-se-á que o EMPREITEIRA renuncia todos os motivos para 
protesto ou objeções à tais exigências, instruções, despachos ou decisões da FISCALIZAÇÃO. 

5 – ESPECIFICAÇÕES DA OBRA 

Os objetivos destas especificações é complementar os projetos, em relação às normas de 
execução, bem como os materiais a serem empregados na obra de reforma e reparos de 
escolas e creches municipais de Salgueiro - PE. 

 

 

Terraplenagem 

 

 

1. Limpeza 
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A limpeza consistirá na remoção da cobertura vegetal e da camada de solo orgânico, nos 
locais dos empréstimos e em toda a largura da faixa de construção, indicada no projeto. 

O material resultante da limpeza poderá ser removido para locais de área verde, ser 
queimado ou ter outra destinação. 

A camada de solo orgânico removida poderá ser conservada em separado, para posterior 
utilização na gramagem dos taludes. 

2. Destocamento 

O destocamento consistirá na retirada de tocos e raízes, até uma profundidade de 0,60m, 
abaixo do terreno natural e será executado nos locais dos empréstimos e em toda a faixa de 
construção indicada no projeto. 

Os tocos e raízes poderão ser removidos para locais de área verde, ser queimados ou ter 
outra destinação. 

3. Execução de cortes 

A execução de cortes compreenderá a escavação e remoção do material, dentro dos limites 
da faixa de construção, de acordo com o alinhamento (greide) e secção transversal 
estabelecidos no projeto. 

O material escavado dos corte será aplicado na execução dos aterros e a sua distribuição 
será feita de acordo com o mapa de distribuição de materiais. 

Preferencialmente, o “bota-fora” será utilizado para a redução da inclinação dos taludes dos 
aterros. 

Os taludes dos cortes terão a inclinação indicada no projeto e serão cuidadosamente 
acabados. 

Os taludes dos cortes em rocha com a sua natureza e o grau de decomposição. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para remoção de blocos soltos ou fraturados que 
possam, no futuro, precipitar-se sobre as áreas situadas abaixo da zona de obras. 

4. Abertura de empréstimos 
 

A abertura de empréstimos será realizada quando houver deficiência de material de corte 
para constituição dos aterros ou para obtenção de material selecionado. 

Na abertura de empréstimo serão realizados serviços de limpeza e destocamento. 

Os empréstimos serão, sempre que possíveis executados mediante redução da inclinação e 
acabamento dos taludes dos empréstimos, de modo a evitar o início de processos de erosão 
de solos na região. 
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O material escavado nos empréstimos deverá ter classificação única ( 1a categoria ). 

 

5. Execução de aterros 

A execução dos aterros compreenderá a distribuição organizada dos materiais provenientes 
dos cortes e empréstimos, sua aeração ou umedecimento e sua compactação, em obediência 
às especificações, alinhamentos, “grades” e secções transversais do projeto. 

Antes de se proceder a colocação do material de aterro, as operações de limpeza e 
destocamento deverão ter sido realizadas. 

Preparada a superfície do terreno que irá receber o aterro, será o mesmo executado em 
camadas horizontais com espessura de 0,20m., em toda a largura permitida pela topografia. 
Durante a execução do aterro, o equipamento escavo-transportador e de espalhamento 
deverá operar em toda largura da camada. 

Após o espalhamento, cada camada de 0,20m. de aterro será umedecida ou aerada e 
rigorosamente compactada. 

Durante todas as fases de execução do aterro, os serviços deverão ser conduzidos de modo a 
permitir o rápido escoamento das águas da superfície das áreas, na eventualidade de chuvas. 

Não serão usados, em aterros, solos orgânicos, misáceos ou excessivamente expansivos, bem 
como outro tipo de solo inadequado. 

 

Infraestrutura 

 

1. Fundação superficial  

Os elementos estruturais deverão transmitir para o terreno uma sobrecarga o mais 
uniforme possível, compatível com as características geotécnicas das camadas subjacentes. 
Se a partir de análise o solo for identificado como colapssível, deve-se saturar o solo e em 
seguida aplicar uma compactação mecânica, antes de escavar a fundação, evitando assim 
recalques colapssíveis devido presença de água no solo. 

1.1 Cavas da fundação 

As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem executadas obedecendo às 
cotas estabelecidas nos projetos. Antes do lançamento do concreto de regularização, as 
cavas deverão ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos 
ao concreto, tais como: madeiras, solos carreados por chuvas, etc. 

 As águas subterrâneas ou pluviais porventura presentes nas cavas, deverão ser esgotadas, 
não sendo permitido o lançamento do concreto antes desta providência.  
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Caberá à CONTRATADA 
investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo e em caso de sua constatação 
comunicar à FISCALIZAÇÃO e apresentar solução adequada visando garantir a durabilidade 
e a vida útil prevista para o concreto, serviço este que correrá por conta da CONTRATADA. 

Sobre o fundo da cava de fundação devidamente compactado deverá ser executada uma 
camada de regularização de concreto magro, com espessura igual ou superior a 5 cm e 
superfície plana e nivelada. 

Em nenhuma hipótese os elementos estruturais serão concretados usando-se o solo das 
faces laterais das cavas como forma para o concreto. 

1.2 Sapatas da fundação 

As sapatas de fundação isoladas ou contínuas (corridas) serão executadas de acordo com o 
projeto estrutural de fundações, atendendo à resistência característica ou a exigências 
particulares segundo os critérios das NBR 12655 e  NBR 6118. 

As armaduras utilizadas obedecerão ao especificado no projeto e deverá ser assegurado o 
seu comprimento mínimo pelo concreto estrutural exigido pelo projeto e pelas normas 
vigentes.   

O reaterro das cavas de fundação e o aterro do “caixão” serão executados com material 
predominantemente arenoso, isento de todo e qualquer material orgânico, argiloso 
expansivo ou de baixo suporte, devidamente umedecido e compactado em camadas de 
espessura máxima de 0,20 m, até atingir o grau de compactação exigível. 

Superestrutura 

 

1. Estrutura de concreto armado  

O projeto das estruturas de concreto armado foi desenvolvido de acordo com as normas da 
ABNT, em particular as NBR 6118, NBR 6120 e NBR 9062. 

1.1 Execução da estrutura de concreto 

A estrutura em concreto armado deverá ser executada em estrita obediência aos projetos 
arquitetônicos, estruturais é às normas da ABNT. A execução de qualquer parte da estrutura,  
implicará   na  total responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência, estabilidade e 
durabilidade.  

Todos os vão de portas e janelas, mesmo quando não previstos no Projeto Estrutural serão 
vencidos por vigas de concreto armado (vergas) em apoio de no mínimo 20 cm na alvenaria. 

As fundações para passagem de tubulações através de elementos estruturais, deverão ser 
evitadas. Para as lajes e excepcionalmente para as vigas, quando inevitáveis, as furações 
serão previstas na forma, de acordo com as autorizações do responsável técnico pelo 
projeto, providenciados os reforços por ele indicados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
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Todos os materiais 
constituintes do concreto deverão atender às Normas e Especificações Brasileiras referentes 
a cimento, agregadas, água, aditivos e adições minerais.  O uso de qualquer tipo de aditivo, 
não previsto nas especificações da obra, estará condicionado à previa autorização de 
FISCALIZAÇÃO. 

Os traços de concreto devem ser determinados através de dosagem experimental, de acordo 
com a NBR 12655 e NBR 6118, em função da resistência característica à compressão (fck) e 
da vida úteis (durabilidade), estabelecidas pelo calculista, e da trabalhabilidade requerida.  

Todas as dosagens de concreto deverão especificar em sua apresentação: 

A resistência característica (fck) e a resistência média de dosagem aos 28 dias (fc28); a 
dimensão máxima característica do agregado em função da divisão mínima das peças a 
serem concretadas e do respectivo espaçamento da armadura; 

A consistência medida pelo ensaio de abatimento, ( NBR 7223 ); 

O fator água/cimento em função da resistência mecânica da durabilidade (vida útil) 
desejadas; 

A condição específica de execução de cada obra e o tipo de controle de qualidade a que será 
submetido o concreto; 

Os processos que serão utilizados para a mistura, transporte, lançamento, adensamento e a 
cura do concreto; 

O tipo e a classe de resistência do cimento, a composição granulométrica e os índices físicos 
(massa unitária, massa específica, unidade crítica e coeficiente de enchimento) dos 
agregados. 

Equipamento: Para execução das estruturas de concreto armado a CONTRATADA deverá 
dispor no canteiro de obras dos equipamentos e ferramentas necessárias à mistura, 
transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto em perfeitas condições de 
utilização. 

O transporte do concreto deverá ser efetuado por métodos e equipamentos que não 
provoquem segregação nem perdas de seus materiais componentes por vazamentos ou 
sensível  evaporação. 

As formas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no 
projeto e terem a resistência necessária para não se deformarem sob a ação do conjunto de 
peso próprio, peso e pressão do concreto fresco, peso das armaduras, e das cargas acidentais 
e esforços provenientes da concretagem e sob à ação das variações de temperatura e 
umidade. 

As formas deverão ser suficientemente estanques de madeira a impedir a fuga da nata ou 
pasta de cimento e  confeccionadas ou montadas de forma que permitam a retirada dos 
diversos elementos com facilidade e, principalmente, sem choques. 
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Não deverão ser utilizadas 
tábuas,  folhas   de   compensado   e  chapas metálicas irregulares ou empenadas, devendo 
ainda a madeira ser isenta de ‘nós’ prejudiciais.  As emendas de topo das formas deverão  
repousar  sobre  ‘costelas’  ou  chapuzes devidamente apoiados. A amarração das formas 
deverá garantir o perfeito alinhamento e paralelismo, impedindo o aparecimento de 
ondulações 

As armaduras, barras e fios de aço deverão obedecer às determinações da NBR 7480 e da 
NBR 6118 e às condições estabelecidas no cálculo estrutural. 

As barras de aço, no momento de seu emprego, deverão estar perfeitamente limpas, bem 
como as formas, retirando-se as crostas de barro, manchas de óleo, graxas, devendo ser 
isentas de quaisquer  materiais prejudiciais à sua aderência com o concreto, não sendo 
aceitas aquelas cujo estado de oxidação prejudique a sua seção teórica. 

O desempeno e dobramento das barras serão feitos a frio. As emendas deverão obedecer as 
prescrições da NBR 7480 e da NBR 6118, não sendo admitidas emendas de barras não 
previstas no Projeto, anão ser com autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá evitar  que  as  barras  de  aço e as armaduras fiquem em contato 
com o terreno, devendo as mesmas se apoiarem sobre vigas ou toras de madeira. 

As armaduras serão colocadas no interior das formas na posição indicada no projeto com o 
espaçamento nele previsto, e de modo a se manter indeslocável durante o lançamento do 
concreto. 

2. Lajes pré-moldadas 

Serão executadas com elementos pré-fabricados, constituídos de nervuras de concreto 
armado (vigotas) e blocos, dimensionados segundo os respectivos vãos a vencer.  O 
capeamento será executado com concreto de características mecânicas indicadas pelo 
Projeto Estrutural.  

Será exigida a colocação de ferragens transversais às nervuras, conforme o Projeto 
estrutural. Nos locais de passagem de tubulação será utilizada ferragem adicional de reforço 
transversalmente às mesmas.         

As superfícies superiores e inferiores das lajes deverão resultar planas, sem saliências, 
depressões, falhas ou porosidades. 

3. Alvenaria 

Será utilizada alvenaria de tijolos de 8 furos, nas dimensões nominais de 90x190x190 mm, 
com resistência a compressão igual ou superior a 1,5 Mpa, valor exigido pela norma, 
assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6. 

A alvenaria utilizada deverá apresentar: 

• Resistência à umidade e aos movimentos térmicos;  
• Resistência à pressão do vento;  
• Isolamento térmico e acústico;  
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• Resistência 
à infiltrações de água pluvial; 

• Controle da migração de vapor de água e regulagem da condensação;  
• Base ou substrato para revestimentos em geral;  
• Segurança para usuários e ocupantes; 

O armazenamento dos blocos deverá ser feito em pilhas amarradas e nunca superior a 2 m 
de altura, colocados sobre paletes, em área plana, preferencialmente próximo meio de 
transporte vertical (economia de tempo e redução de perdas). Os blocos devem ser 
guardados separadamente por tipo (largura, comprimento e espessura). Se armazenados 
sobre laje, deve ser verificado se a mesma tem capacidade de suportar essa carga extra. Os 
blocos não devem ficar sujeitos à umidade excessiva nem à chuva. 

4. Vergas e contra-vergas 

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este 
último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando da 
ocorrência de vãos menores que 60 cm). 

O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, 
prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, 
recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a 
verga deverá ser calculada como viga. 

5. Chapisco para parede interna e externa  

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente 
protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área 
considerada. Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito 
(espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes 
utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura. 

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, 
na composição 1:3 (cimento: areia média), com espessura especificada na planilha. Em 
superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo 
adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo 
fabricante. 

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros: 

 A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja absorção 
da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a 
resistência do chapisco; 

 O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato; 
 O recobrimento total da superfície em questão. 

6. Reboco 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.  
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A argamassa deverá ser 
preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e conferir as desejadas 
características desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade 
de absorção de defôrmações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e 
durabilidade. 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou desempenadeira de 
madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, sarrafear com régua de 
alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento será feito com esponja densa. 

7. Lastro de concreto magro  

Empregado durante a  execução das fundações e antes da execução dos pilares, paredes ou 
pisos, como forma de regularizar e homogenizar a superfície do terreno, tornando-a 
uniforme, será executado o lastro de concreto magro, com 5 (cinco) centímetros de 
espessura. 

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, 
molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações que 
devam passar sob o piso estejam colocadas. 

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por 
um período mínimo de 8 dias para que cure. 

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, 
para o perfeito escoamento de água. 

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento para os 
ralos. 

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um 
acabamento sem depressões ou ondulações. 

 

Acabamentos Internos e Externos 

 

1. Revestimentos cerâmicos 

O revestimento em placas cerâmicas, apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e 
coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência 
suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em 
projeto e com rejunte em epóxi. 

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na 
superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no 
sentido da espessura da parede. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempeno das 
superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de 
azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo. 
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O assentamento 
será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que dispensa a 
operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho. 

As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%) e corridas 
e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm. 

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento. A proporção 
desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento.  

Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com 
equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o 
rejuntamento. 

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta. 

2. Piso cerâmico 

O piso cerâmico deverá ser  assentado com argamassa colante. Nele, todas as juntas deverão 
ser em material epóxi, estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais 
poderão exceder a l,5 mm; 

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca e 
plana e que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as 
possíveis fissuras, e, se necessário, nivelá-la. 

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de elasticidade 
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento e o 
revestimento; e efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico; 

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos; Rejuntar 
após 72 horas com um rejuntamento epóxi. 

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações do 
fabricante; 

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu 
assentamento; 

A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas ou outro 
processo, durante a construção; 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de 
massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com 
quaisquer outros defeitos. 

Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação executadas 
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaço 
aberto com material elastomérico como selante, que não deve preencher todo o espaço 
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deixado pelo seccionamento do 
revestimento, sendo necessário utilizar material de enchimento que deve ser colocado no 
fundo da junta. 

As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas estruturais 
permitindo uma defôrmação igual àquela prevista no projeto estrutural do edifício e 
indicada em projeto de paginação de piso, devendo, caso necessário, serem também 
preenchidas com material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo 
da junta. 

Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade 
especificadas em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim 
caracterizar diferentes cores no piso. 

3. Pintura 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e 
deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o 
tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 
levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada 
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, 
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e 
lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à 
pintura. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas 
proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou 
marcas de pincéis. 

 

Esquadrias 

 

1. Esquadrias de madeira 

As portas deverão de espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de 
fechamento em madeira maciça. 

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais 
como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. 
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As folhas respeitarão o 
padrão comercial: 82,112 e etc. 

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser 
possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A 
comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização 
juntamente com a medição. 

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou 
emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. 

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente 
as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem com folga, 
o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. 

Nas esquadrias que utilizam vidros, os mesmos deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 

 

Instalações Elétricas 

 

1. Normas técnicas aplicáveis  

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos demais 
itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverão ser os parâmetros mínimos a 
serem obedecidos para sua perfeita execução. 

 

CELPE Normas vigentes  

NBR-5037 Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação elétrica. 

NBR-5111 Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. 

NBR-5033 Roscas Edson 

NBR-5281 Condutores elétricos isolados e composto termoplástico polivinílico 
(PVC) até 600V e 69°C. 

NBR-5361 Disjuntores de Baixa Tensão. 

NBR-5283 Disjuntores em caixas moldadas. 

NBR-5288 Determinação das características isoladas composto termoplástico. 

NBR-5290 Disjuntores em caixas moldadas. 
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NBR-5354 Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais. 

NBR-5361 Disjuntores secos de baixa tensão. 

NBR-5386 Disjuntores secos de baixa tensão. 

NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NBR-5414 Execução de instalações elétricas de baixa tensão. 

NBR-5444 Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais 

NBR-5470 Instalação de baixa tensão - terminologia 

NBR-5473 Instalação Elétrica Predial 

NBR-6120 Eletrodutos de PVC rígido. 

NBR-6148 Condutores Elétricos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de 
Polivinila (PVC) para Tensões até 750 Volts sem Cobertura. 

NBR-6244 Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência à Chama 

NBR-6264 
Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Funcionamento dos Contato 
Terra 

NBR-6265 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Movimento de Conexão e 
Desconexão - Durabilidade 

NBR-6527 Interruptores de Uso Doméstico 

NBR-6808 Quadros Gerais de Baixa Tensão. 

NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

 

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão 
de qualidade previsto os serviços engenharia em questão e de acordo com as normas 
vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto. 

2. Conciderações gerais  
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A CONTRATADA deverá montar os suportes, acessórios e complementos e materiais 
necessários às instalações elétricas, de modo a torná-las completas, sem falhas ou omissões 
que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos. 

Serão de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos referentes a 
cada um dos serviços, os seguintes materiais: 

 Materiais para complementação de tubulações, perfilados, etc., tais como: 
braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para 
fiação e guias, material de vedação de roscas, graxa, talco, barras roscadas,  etc. 

 Materiais para complementarão de fiação, tais como: conectores, terminais, fitas 
isolantes, massas isolantes e de vedação, materiais para emendas e derivações, etc. 

 Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio e acetileno, 
estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc. 

Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos os 
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posição firmemente 
ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto 
mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência. 

Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais 
aprovados pela ABNT, INMETRO e CELPE, e deverão ser executadas de acordo com o projeto 
fornecido e padrões aprovados pela CELPE e demais concessionárias de serviço público. 
Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão 
ser substituídos ou reparados às expensas da CONTRATADA e à satisfação da 
FISCALIZAÇÃO. 

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificações 
deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução, para 
decisão. 

Nenhum circuito deverá ser energizado após a montagem na obra sem autorização da 
FISCALIZAÇÃO.  

A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho de 
construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao local dos 
trabalhos. Deverão ser fornecidos todos os meios necessários a tais inspeções, bem como 
para a execução de ensaios e coleta de informações relacionadas com o serviço. 

Completadas as instalações deverá a CONTRATADA verificar a continuidade dos circuitos, 
bem como efetuar os testes de isolamento, para os quais deverá ser observada a NBR-5410 
(2004) e ou sucessoras, e deverá ser na presença da FISCALIZAÇÃO. 

As tomadas 220V-preta e 380V-branca, deverão ter cores diferentes e identificação Descrita, 
junto ao espelho. 

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos e equipamentos serão feitos na 
presença da FISCALIZAÇÃO. 

Os suportes, peças, etc. para fixação da iluminação externa deverão ser galvanizados. 



 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 / 

CNPJ: 11.361.243/0001-71 

Toda tubulação deverá 
ter as pontas aparadas ortogonalmente e deverão ser retiradas todas as rebarbas. 

Todas as caixas octogonais deverão ser devidamente alinhadas e niveladas, de modo a 
formarem um conjunto perfeito, conforme projeto, proporcionando facilidade na montagem 
das luminárias e demais elementos, e a iluminação adequada. 

Deverá ser executada nova malha de aterramento para o posto de transformação em delta 
utilizando haste de aterramento do tipo do copoweld. 

3. Montagem dos eletrodutos e curvas 

O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro interno do 
tubo, ou de preferência com conexões de raio longo. 

As curvas deverão ter um raio mínimo de 06(seis) vezes o diâmetro do eletroduto 

Os eletrodutos paralelos deverão ser dobrados de maneira que formem arcos de círculos 
concêntricos. 

Todas as roscas deverão ser conforme as normas da ABNT já citadas e ou sucessoras. 

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo. 

Quando aparentes, deverão correr paralelos ou perpendiculares às paredes e estruturas, ou 
conforme projetos. 

Toda a tubulação elétrica deverá estar limpa e seca, antes de serem instalados os 
condutores. A secagem interna será feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de 
sopro de ar comprimido.  

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de 
passagem, conduletes, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas 
proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. 

Os eletrodutos deverão ser unidos por meio de luvas. 

Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa a caixa, na 
qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem passados ou remanejados, sem 
prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação. 

4. Instalação de condutores elétricos e de sistemas diversos. 

As cores padronizadas para fiação serão as seguintes: 

a) fases - vermelho, preto e branco. 
b) neutro - azul. 
c) retorno – amarelo, cinza ou branco. 
d) terra - verde. 
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A fiação e cabagem de baixa 
tensão serão executadas conforme bitolas e tipos indicados nos memoriais descritivos e nos 
desenhos dos projetos. 

As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios para assegurar durabilidade, 
perfeita isolação e ótima condutividade elétrica. 

Não serão aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e secundários, a 
interligação dos quadros deverá ser feita sempre, em cabos com um só lance. 

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem 
resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeitos e permanente por meio de 
conectores apropriados, as emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem com 
dimensões apropriadas. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas será 
cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas. 

Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses pontos, 
serem devidamente isolados com fita de auto fusão e fita isolante plástica  para cabos de 
baixa tensão, sendo as emendas devidamente estanhadas. 

As emendas dos condutores das caixas externas serão protegidas com fita de autofusão, e 
posteriormente recobertas com fita isolante normal.  

Todas as conexões em cabos serão executados com conectores do tipo pressão (sem solda), 
que deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

No caso de condutores serem puxados por métodos mecânicos, não deverão ser submetidos 
à tração maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizandose a 
CONTRATADA pelos eventuais danos às características físicas e/ou elétricas do condutor. 

Os fios e cabos deverão ser cobertos com lubrificantes adequados de forma a facilitar sua 
introdução nos eletrodutos. 

O uso de lubrificantes na enfiação deverá ser restrito a tipos de efeito neutro sobre os 
eletrodutos, condutores e seus revestimentos e isentos de quaisquer impurezas, 
especialmente materiais abrasivos e a tipos que não adiram de maneira permanente aos 
cabos e fios. Utilizar talco ou parafina. 

Todos os condutores deverão ter suas superfícies limpas e livres de talhos, recortes de 
quaisquer imperfeições. 

As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos 
seguintes critérios: 

 Fios de seção igual ou menor que 6 mm², sob pressão de parafuso, ou conforme 
determinado no projeto. 

 Cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor que 4mm², ligadas diretamente a 
bornes, terminais de dispositivos e equipamentos elétricos ou conforme determinado 
no projeto. 

 Condutores de seção maior que acima especificados, por conectores e terminais de 
compressão. 
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É vedada a aplicação de solda 
a estanho na terminação de condutores  

Os circuitos alimentadores gerais serão em cobre eletrolítico com isolamento anti chama, 
capa interna de PVC 70°C e externa pire vinil - 1000V - Tipo Sintenax -  de conformidade do 
INMETRO. 

Todos os circuitos deverão ser identificados através de anilhas plásticas das marcas já 
especificadas, sendo uma no centro de distribuição, e as demais nas tomadas, interruptores, 
luminárias, caixas octogonal, caixas de passagem. 

Antes da montagem do acabamento final de cada ponto esta identificação deverá ser 
conferida pela FISCALIZAÇÃO, e que deverá dar sua aprovação no Diário de Obras. 

O cabo neutro será do tipo isolado. 

Os circuitos elétricos de energia além de serem acomodados e infra-estrutura independente, 
deverão ter distinção feita pelas cores padronizadas das isolações. 

Em circuitos terminais deverá ser utilizado cabos com isolação 450/750V de materialPVC 
conforme cores abaixo: 

Cores dos condutores da rede de energia comum: 

 2.4.22 Aterramento: verde 
 2.4.23 Retorno: branco 
 2.4.24 Neutro: azul claro 
 2.4.25 Fase: vermelho 

A infra-estrutura, cabos elétricos e pontos elétricos (tomadas, interruptores e luminárias) de 
todos os banheiros deverão ser aparentes. 

O projeto não prevê a instalação elétrica de iluminação externa, no entanto, deverá ser 
previsto a interligação desses circuitos ao quadro elétrico mais próximo. 

Os eletrodutos não indicados em plantas deverão obedecer o diâmetro mínimo de 3/4”. 

Os cabos não indicados em plantas deverão obedecer ao mínimo de 2,5mm². 

5. Montagem de quadros, caixas e luminárias.  

Os quadros elétricos serão constituídos, conforme diagrama unifilar e esquema funcional, 
apresentado nos respectivos desenhos de projetos, atendendo a norma NBR6808 ou 
sucessoras, e demais pertinentes. 

O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre conjunto de manobra e controle 
de baixa tensão da ABNT, adequado a uma perfeita ventilação dos componentes elétricos. 

Os quadros deverão possuir os espaços de reserva, conforme circuitos indicados nos 
desenhos. Deverá ser previsto ainda espaço para eventual condensação de umidade. 
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Os quadros embutidos em 
paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão nivelados e aprumados. 

Os diferentes quadros de uma área serão perfeitamente alinhados e dispostos de forma a 
não apresentarem conjunto desordenado. 

Os quadros para montagem aparente serão fixados às paredes através de chumbadores, em 
quantidades e dimensões necessárias a sua perfeita fixação. 

O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela comodidade de 
operações das chaves ou inspeção dos instrumentos, não devendo, de qualquer modo, ter a 
borda inferior a menos de 0,50 metros do piso acabado. 

Além da segurança para as instalações que abriga, os quadros deverão ser inofensivos a 
pessoas, ou seja, em suas partes aparentes não deverá haver qualquer tipo de perigo de 
choque, sendo para tanto isolados. 

A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas ou arruelasmetálicas, 
sendo que os furos deverão ser executados com serra copo de aço rápido, e as bordas 
lixadas. 

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão 
niveladas e aprumadas de modo a não resultar excessiva profundidade depois do 
revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, e outros serão embutidos de 
forma a não oferecer saliências ou reentrâncias capazes de coletar poeira. 

As caixas de tomadas e interruptores 2”x4” serão montadas com o lado menor paralelo ao 
plano do piso. 

As caixas com equipamentos para instalação aparente deverão seguir as indicações do 
projeto.  

Todos os quadros deverão conter plaquetas de identificação acrílicas 2x4 cm, para os 
diversos circuitos e para o próprio quadro, transparentes com escrita cor preta. 

Todos os quadros de distribuição da rede elétrica, indicados no projeto elétrico deverão ser 
com barramento. 

Os quadros deverão abrigar no seu interior todos os equipamentos elétricos, indicados nos 
respectivos diagramas trifilares. Serão construídos em estrutura autosuportável 
constituídos de perfis metálicos e chapa de aço, bitola mínima de 14 USG, pintados com tinta 
epóxi entre 2 demãos de tinta anti-óxido. 

Os quadros deverão ser fechados lateral e posteriormente por blindagens e chapas de aço 
removíveis, aparafusadas na estrutura e frontalmente por portas providas de trinco e 
fechadura. O envolvimento dos equipamentos, deverá ser completo, de modo a proteger 
contra quaisquer contatos acidentais externos, entrada de pó, penetração de água insetos e 
roedores. 

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado nos projetos e nos locais 
necessários à correta passagem da fiação. 
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Os aparelhos para luminárias, 
sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável a NBR 
6854 ou sucessoras, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e 
possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. 

Independente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes recomendações: 

Todas as partes de aço serão protegidas contra corrosão mediante pintura, esmaltação, 
zincagem, ou outros processos equivalentes, ou conforme indicado no item pintura de 
tubulações e equipamentos aparentes. 

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes informações: nome do 
fabricante, ou marca registrada, tensão de alimentação, potências máximas dos dispositivos 
que nele podem ser instalados (lâmpadas e reatores) 

As posições das caixas de passagem indicadas em projeto deverão ser rigorosamente 
seguidas, sendo necessário para isto a utilização de linha de pedreiro para locá-las e alinhá-
las. 

6. Montagem de perfilados, canaletas. 

Todas as canaletas e perfilados devem correr paralelos a estrutura do prédio. 

Todas as canaletas e perfilados quando não indicados dever ser de PVC5. Tanto as canaletas 
como os perfilados devem ser atirantados a cada 2 metros. 

Todos os acessórios devem ser do tipo industrializados. 

Toda saída de eletroduto dos perfilados devem ser através de saída lateral. 

Instalações hidrossanitárias 

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos demais 
itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverão ser os parâmetros mínimos a 
serem obedecidos para sua perfeita execução. 

 NBR 5626/98 - Instalações Prediais de Água Fria.  
 NBR 7198/93 - Instalações Prediais de Água Quente.  
 NBR 8160/99 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário.  
 NBR 10.844/1989 - Instalações prediais de águas pluviais. 
 NBR 7229 - Construção e Instalação de Fossa Séptica e Efluentes. 
 NBR - 6493 - Emprego de cores para identificação de tubulações e cores. 
 NBR 1294 - Válvula de Descarga – Especificações; 
 NBR 5680 - Tubo de PVC Rigído – Dimensões; 
 NBR 5647 - Tubo de PVC Rígido para Adutora e Redes de Água; 
 NBR 5648 - Tubo de PVC Rígido para Instalações de Água Fria; 
 NBR 5651 - Recebimento de Instalações Prediais de Águas Frias; 
 NBR 5657 - Instalações Prediais de Águas Frias – Verificação da Estanqueidade  à 

Pressão Interna; 
 NBR 5688 - Tubos e Conexões de PVC Rígido para esgoto Predial e Ventilação; 
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 NBR 6235 - 
Caixas de Derivação  para Uso em Instalações Elétricas, Domésticas e Análogas; 

 NBR 7367 - Projeto e Assentamento de Tubulações  de PVC Rígido para Sistemas de 
Esgoto Sanitário; 

 NBR7372 - Execução de Tubulações de Pressão em PVC Rígido com Junta Soldad, 
Rosqueada, ou com Áneis de Borracha; 

 NBR 9648 - Estudo de Concepção de Sistemas de Esgoto  Sanitário; 
 NBR 9649 - Projetos de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário; 
 NBR 9814 - Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário; 
 NBR 10072 - Registros de gaveta de Liga de Cobre para Instalações Hidráulicas e 

Prediais. 
 NBR 10071 - Registros de Pressão Fabricados com Corpo e castelo em ligas de cobre 

para Instalações Hidráulicas e Prediais; 
 NBR 10843 - Tubos de PVC Rígido para Instalações Prediais de Água Pluviais; 
 NBR 10090 - Registro (válvula) de Pressão fabricado com Corpo e Castelo em Ligas 

de Cobre para Instalações Hidráulicas e Prediais – Dimensões; 

7. Instalações de água fria 

O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de 
água de forma contínua, em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade com pressões 
e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e do sistema de 
tubulações, preservando ao máximo o conforto dos usuários, incluindo as limitações 
impostas dos níveis de ruído nas tubulações. As instalações hidráulicas deverão atender a 
toda edificação, sendo que todas as tubulações hidráulicas de água fria deverão ser de PVC 
rígido soldável, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e executados conforme 
projeto hidráulico. 

O dimensionamento das colunas de distribuição foi feito com base no método dos pesos, 
previsto na NBR-5626, de modo a garantir pressões dinâmicas adequadas nos pontos 
desfavoráveis da rede de distribuição e evitar que os pontos críticos das colunas possam 
operar com pressões negativas em seu interior. Os tubos de água fria serão de PVC soldável 
com a finalidade de abastecer todos os pontos indicados no projeto. Os locais, diâmetros e 
comprimentos deverão seguir como previsto no projeto. As colunas de distribuição 
possuirão um registro de gaveta bruto junto ao barrilete, de forma a permitir a sua 
manutenção isoladamente. 

Assim como as colunas de distribuição, os barriletes também foram dimensionados a partir 
do método da somatória dos pesos dos equipamentos. 

Todas as tubulações deverão ter caimento, de forma a evitar o sifonamento da tubulação, e 
impedindo o acúmulo de bolhas de ar na tubulação, quando aparentes deverão ser fixos com 
abraçadeiras metálicas, cintas ou tirantes metálicos em paredes, lajes ou vigas. A distância 
entre apoios deverá respeitar as recomendações dos fabricantes. Os locais e diâmetros 
deverão seguir como previsto nos documentos fornecidos. Os registros de gaveta pressão ou 
esferas serão instalados nos locais correto e terão a finalidade de fechar o fluxo de água para 
a manutenção da instalação. 

8. Instalações de esgoto sanitário 
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As instalações prediais de 
esgotos para qualquer edificação se classificam em dois sistemas de captação de 
contribuições, caracterizadas por: esgotos sanitários e águas pluviais. 

Sendo posteriormente conectadas aos seus respectivos sistemas de tratamento. O sistema de 
esgoto sanitário subdivide-se em duas categorias, sendo: 

 Esgoto sanitário primário: no qual as canalizações recolhem contribuições de esgotos 
que contêm gases provocados pela decomposição da matéria orgânica e gases 
provenientes do coletor público ou de sistemas de tratamento.  

 Esgoto sanitário secundário: no qual as canalizações recolhem contribuições de 
esgotos sem a presença de gases provocados pela decomposição da matéria orgânica, 
sendo protegidas por emprego de dispositivos que não permitam a entrada na 
canalização de gases do esgoto primário, sendo esta proteção exercida pelos 
desconectores ou sifão. 

 O sistema de esgoto sanitário receberá os despejos provenientes dos equipamentos 
sanitários, e posteriormente lançados na rede coletora existente.  

Os despejos dos equipamentos sanitários serão captados obedecendo-se todas as indicações 
apresentadas nos detalhes de esgoto, utilizando-se todas as conexões previstas no projeto, 
não se permitindo adaptações nas tubulações sob quaisquer pretextos.  

Sob nenhuma hipótese poderá ser ligada uma tubulação de esgoto secundário à uma de 
esgoto primário diretamente, para isso é necessário a ligação por intermédio de um 
desconector (caixa sifonada).  

Os tubos e conexões do sistema de esgoto sanitário serão de PVC, ponta e bolsa para os 
ramais, sub-ramais e rede.  

As conexões do sistema de esgoto serão encaixadas utilizando-se anéis apropriados e com 
ajuda de lubrificante indicado dos materiais adquiridos. 

 Os vasos sanitários serão auto-sifonados e os demais equipamentos sanitários, tais como 
lavatórios, pias e tanques, serão sifonados através da utilização de sifões apropriados e de 
caixas sifonadas. 

No dimensionamento das instalações prediais de esgotos sanitários, primário e secundário, 
foram observadas as prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que 
editou a norma NBR 8160:1999 – Instalação Predial de Esgoto Sanitário. 

Todas as colunas de ventilação deverão ser prolongadas até a calha de drenagem na 
cobertura, de forma a garantir uma perfeita renovação do ar no sistema. 

9. Instalações de drenagem de águas pluviais 

Referem-se ao o sistema de águas pluviais prediais e dos pátios e ruas das escolas e creches. 

A captação das águas superficiais será feita por intermédio de canaletas, sarjetas e galerias. 
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As águas pluviais dos 
prédios serão coletadas na coberta através  de calha, descendo por meio de condutores 
verticais e horizontais até as galerias, tudo de acordo com o projeto. 

 

Cobertura 

1. Condições gerais 

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado de 
qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, 
no que couber. 

Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverão 
obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS EM 
TELHADOS). 

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito aos cuidados 
com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais, longitudinais, 
fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios conforme recomendações do 
fabricante. 

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a 
serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de 
montagem, corte de cantos, furação, fixação, vão livre máximo, etc.  

A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus apoios e de 
sua inclinação. 

Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo puder ser 
coberto com 01 (uma). 

Toda a fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá ser feita com a utilização de 
bucha de nylon, parafusos zincados - cabeça panela e arruela lisa zincada. 

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a respeito a 
cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimento laterais, 
longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios. 

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte de abas, 
tirantes de contraventamento, afastadores, travas, peças complementares, cumeeiras, 
terminais de abas planas, rufos, tampões, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando 
necessários. 

6 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

– Os serviços serão medidos de acordo com as unidades constantes na planilha 
orçamentária. 

– O pagamento será feito de acordo com o preço unitário contratado para cada item, após a 
conclusão e aprovação feita pela FISCALIZAÇÃO. 
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7 – 
REPAROS E LIMPEZA GERAL  

 

7.1 LIMPEZA PREVENTIVA 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza das áreas e adjacências em que 
estão sendo realizado os serviços, removendo os entulhos resultantes ou restos de material, 
provocados com a execução da obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras ou 
transtornos ao funcionamento do edifício e salas adjacentes  

 
7.1.1 Limpeza Final 

• Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de 
todas as áreas em serviços, que serão removidos para o bota fora apropriado, em 
seguida será realizada uma varredura geral.  

• Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, 
portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão 
neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a conclusão total da obra, a CONTRATADA deverá retirar todos os restos de materiais, 
inclusive entulhos e outros. A obra só será dada com entregue após inspeção final da 
FISCALIZAÇÃO.  
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
Ao 

Presidente da CPL 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 

 
Proposta que faz a empresa ______________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 
________________________ e inscrição estadual nº ____________________, estabelecida no (a) 
__________________________________________, para a 
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

 

Validade da Proposta:  

Forma de Pagamento:  

Prazo para início da prestação do serviço  

Por fim, além das exigências e declarações anexas a presente proposta, declaramos, sob as 
penas da lei, que: 

 
o concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas, bem 

como com as condições de contratação estabelecidas no Edital; 

o manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
data da sua apresentação;  

 

Atenciosamente, 

 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 
Nome: 
Cargo: 
Licitante: 
Responsável técnico: 
CREA do Responsável técnico: 
 
 
Local e data 
 
___________________________________________ 
Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 
 

Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante 
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ANEXO V - CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

Modelo da Procuração 

 
 
 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 
 
 
OBJETO: representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. 
TOMADA DE PREÇO Nº. 013/2020. 
 
 
 
PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que 
o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que 
atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as 
respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar 
Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar todos e quaisquer documentos 
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA 
 
_______________________ , ____ de _______________ de 2020. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome,Ass. e CNPJ 
 
 
 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 
 
 
 
REF. TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2020 – CPL 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 
COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como 
microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, não 
havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alteradas 
pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências superiores. 
 
 
(Local) ______________, __ de _______________ de 2020.   
 
 
   __________________________________ 
   Empresa e assinatura do responsável legal 
 
OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO VII 
MODELO DO ATESTADO DE VISITA 

 

 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa _____________________________, inscrita no CNPJ 
_________________________, tomou conhecimento das condições e locais de execução dos serviços 
referentes à Tomada de Preço 013/2020, em atendimento ao edital. 

 

Responsável técnico credenciado pela empresa:  

___________________________________________________ 

 

Nome: _______________________________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________ 

_______________________________________________________ 
Técnico da Secretaria Serviços Públicos 
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO  
 

 
CONTRATO N.º ___/2020 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SALGUEIRO-PE E A EMPRESA ____________________, 
NA FORMA ABAIXO: 

 
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Joaquim Sampaio, 279, cadastrada 
no C.N.P.J sob o nº 11.361.243/0001-71, através da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E OBRAS, neste ato representada pelo Sr(a) MARCOS TARCÍSIO SÁ DE 
VASCONCELOS, e, ainda, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, neste ato representada 
pela KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, doravante denominados 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º ____, com sede na ___, n.º __, ___, na cidade de ____, neste ato representado por 
____, inscrito no CPF/MF sob o n.º ____, residente e domiciliado na cidade de ____, de ora em 
diante denominado CONTRATADA, tendo em vista a homologação em __/___/___ do resultado 
da Tomada de Preços n.º 013/2020 - Processo Licitatório 101/2020, têm justo e acordado 
entre si o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL 
 
1.1 – Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 010/2020 
observados os dispositivos da Lei nº 8.666/93, alterações posteriores, Lei Complementar 
123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto 
8.538/2015. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
2.1 – Constitui objeto do presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia civil para a execução da coberta da quadra da Escola 
Pe. Manoel Garcia, localizada no Município de Salgueiro-PE, conforme solicitação expressa da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras. 
2.2 – Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados pela licitante vencedora, em 
total obediência aos seus Anexos: Plantas (Anexo I), Planilhas Orçamentárias, cronograma 
físico financeiro, Proposta da Contratada e Especificações Técnicas (Anexo IV), que ficam 
fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
 
3.1 – O prazo para a prestação dos serviços objeto deste certame será de 60 (sessenta) dias 
contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço emitido pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Obras e Secretaria de Educação. 
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3.2 - O contrato terá a vigência de 105 (cento e cinco) dias, a partir de sua assinatura, 
podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na 
conformidade do estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
4.1 – Pela execução dos serviços especificados na Cláusula Segunda deste Contrato pagará a 
CONTRATANTE à CONTRATADA o valor global de R$ ___ (_______). 
 
4.2 - O pagamento somente será efetuado em depósito bancário, na conta corrente em nome 
da pessoa jurídica: Banco nº _____; Agência nº ____; Conta Corrente nº ________________. 
 
4.3 – O pagamento do valor contratado será efetuado mensalmente, conforme boletim de 
medição dos serviços efetivamente realizados, acompanhados dos documentos de cobrança, 
aprovados e atestados pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Obras, após emissão do empenho e posterior apresentação da nota fiscal ou fatura 
aprovada. 

4.4 – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da 
data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada; 

4.5 - Os pagamentos dos serviços executados obedecerão rigorosamente os itens e valores 
constantes na planilha orçamentária apresentados na proposta financeira, no ato da licitação. 

4.6 – A Secretaria da Fazenda Municipal não efetuará nenhum pagamento de serviços que não 
se enquadrem nas formas estabelecidas no Edital, nem fará qualquer tipo de adiantamentos 
por serviços a serem realizados, nem pagará qualquer valor de compensação pelo período de 
processamento dos pagamentos das faturas dentro dos 30 dias previstos. 

4.7 - Nos documentos de cobranças deverão constar obrigatoriamente o número do contrato, 
o período de medição, o número da medição, o objeto do contrato e as demais exigências 
contábeis – discriminar os percentuais de materiais, mão de obra, CSLL, IRRF, ISS e COFINS. 
 
4.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos Moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP= Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001589, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                   I = (5,8/100)               I = 0,0001589 
         365                               365 
       
TX = Percentual da taxa anual = 5,8%. 
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4.8.1 - A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal 
seguinte ao da ocorrência. 
 
4.10 – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras encaminhará à 
Secretaria Municipal de Educação a solicitação de pagamento acompanhada de toda a 
documentação necessária a sua liquidação. 
 
4.11 – A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor 
da  
fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na solicitação da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras, nas planilhas orçamentárias, desde que 
comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser 
descontado na fatura mensal. 
 
4.12 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante devedora, enquanto pendente de 
liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como 
penalidade. 
 
4.13 - A CONTRATADA deverá apresentar a Secretaria Municipal de Educação, para fins de 
pagamento, os seguintes documentos atualizados: 
 
I – Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição 
Federal em seu art. 195, § 3º; 
II – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
III – Certidão de Regularidade com o FGTS.  
IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita 
Federal. 
V – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
VI -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
4.14 - O pagamento será efetuado mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 
contratada. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
 
5.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na 
assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto 
no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS 
 
6.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), 
do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o 
valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias 
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a contar do recebimento da notificação. 
 
6.2 – O contratado ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, 
sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo 
inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 
 
6.3 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela 
PMS-PE, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou 
judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 – A CONTRATADA será responsável pelos prejuízos que possam ser acarretados à 
CONTRATANTE pelo não cumprimento de qualquer das disposições contratuais ora 
convencionadas. 
 
7.2 – Arcará a CONTRATADA com toda e qualquer despesa relativa à execução dos serviços 
ora pactuados, inclusive em relação à: mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e 
demais despesas indiretas. 
 
7.3 – A CONTRATADA, será responsável por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, 
eventualmente, venha a sofrer o CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da execução 
dos serviços, objeto deste contrato. 
 
7.4 – Permitirá que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a execução dos serviços 
contratados. 
 
7.5 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado 
e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma relação jurídica 
sobre qualquer título ou fundamento. 
 
7.6 – Os acidentes que venham a ocorrer com a CONTRATADA e/ou outra pessoas quando da 
execução deste Contrato, serão da inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
7.7 – Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo o Contratante 
exigir a imediata substituição do empregado, cuja permanência julgar inconveniente. 
 
7.8 – Prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 
envolva independente de solicitação. 
 
7.9 – Os serviços contratados, caso não satisfaçam à Fiscalização do CONTRATANTE, serão 
impugnados, cabendo à CONTRATADA todo o ônus decorrente de sua re-execução direta ou 
por empresa devidamente qualificada, de capacidade e idoneidade reconhecidas, além das 
responsabilidades contratuais e legais. 
 
7.10 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do valor 
inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93 e alterações 
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posteriores. 
 
7.11 – Emitir Nota Fiscal de Serviços para qualquer recebimento a ser pago pela 
CONTRATANTE. 
 
7.12 – Providenciar o diário de obra ou livro de ocorrências onde deverão constar todos os 
fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra, tais como: início e término das etapas 
de execução dos serviços, alterações, paralisações, imprevistos, decisões, recomendações, 
sugestões e advertências e a data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro. 
 
7.13 - Prestar os serviços ao CONTRATANTE de conformidade com os projetos, especificações 
e memorial descritivo;  
 
7.14 - Conduzir os trabalhos dentro da melhor técnica observando rigorosamente a legislação 
em vigor;  
 
7.15 - Fornecer mão de obra especializada com os devidos equipamentos de segurança, 
materiais e equipamentos conforme a Planilha, obedecendo ao prazo de conclusão previsto na 
Ordem de serviços;  
 
7.16 - Cumprir as determinações da Lei n°. 8.666/93, de 21.06.93 e suas posteriores 
alterações, no que dispõe ao Art. 6º, inciso IX, alínea d, que regulamenta o Art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal;  
 
7.17 - Arcar com a remuneração de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 
e outras resultantes da execução do contrato, inclusive impostos e taxas devidos sobre os 
serviços objetos da contratação, respondendo com os danos eventuais que venham a causar às 
pessoas e  bens  de  terceiros,  ficando  afastada  qualquer responsabilidade da 
CONTRATANTE podendo esta reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o referido 
ressarcimento; 
 
7.18 - Cumprir todas as normas de segurança do trabalho, fornecer inclusive os respectivos 
equipamentos de proteção individual aos seus empregados;  
 
7.19 - Assumir integralmente as responsabilidades pelos danos que causar a PREFEITURA, e a 
terceiros, por si ou seus representantes legais, prepostos e empregados no atendimento ao 
objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações que 
possam surgir em decorrência dos mesmos.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula 
Quarta deste instrumento. 
 
8.2 – Designar, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras, 
pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora pactuados. 



 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 / 

CNPJ: 11.361.243/0001-71 

8.3 – Aquelas contidas no Edital de Tomada de Preços nº 013/2020, aqui não transcritas. 
 
8.4 – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 
 
8.5 - Acompanhar e fiscalizar, por meio da fiscalização da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Obras, especialmente designada, a execução dos serviços e, 
consequentemente, liberar as medições;  

8.6 - Emitir ordem de realização dos serviços, onde conste o local, prazo de execução e 
orientação técnica e demarcação dos serviços; 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
9.1 – Além da cobrança de multa prevista no subitem 6.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, 
sofrer as seguintes sanções: 
 
I – Advertência por escrito; 
 
II – Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na entrega, sem justa causa, 
dos serviços; 
 
III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 
com o Município de SALGUEIRO, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 – Os serviços constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de 
servidores, designados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras e 
Secretaria de Educação, doravante denominada “Fiscalização”, que terão autoridade para 
exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da 
execução contratual. 
 
10.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 
as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 
correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 
providências. 
 
II – acompanhar os serviços e atestar seu recebimento definitivo; 
 
III - encaminhar à Secretaria de Educação os documentos que relacionem as importâncias 
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relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes ao pagamento. 
 
10.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
10.4 - O acompanhamento e a fiscalização da execução desse Contrato serão efetuados pelo (a) 
fiscal _____________________, Mat. _____, por intermédio de Portaria nº ______________________, de 
acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1 – Em conformidade com os artigos 73, inciso I, a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante recibo, o 
objeto deste contrato será recebido pela Fiscalização da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Obras. 

a) O recebimento provisório dos serviços será promovido pelo MUNICÍPIO, através de sua 
ASSESSORIA TÉCNICA, constituída pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Obras, que verificará e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo 
parecer conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, 
da contratada, informando a conclusão dos serviços. 

b) O recebimento definitivo dos serviços será feito após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da emissão do parecer conclusivo da ASSESSORIA TÉCNICA. Durante esse período a 
Contratada terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalações por ela 
construídas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverá ser prontamente 
reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções de que trata a Cláusula 
Nona do presente contrato. 
 
c) O termo de recebimento definitivo dos serviços será registrado na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Obras e não isenta a contratada das responsabilidades 
cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
12.1 – Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente 
Contrato serão provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
Recurso Próprio 
Unidade Gestora: 7- Fundo Municipal de Educação de Salgueiro 
Órgão Orçamentário: 6000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 6001 – GABINETE DO SECRETÁRIO 
Função: 12 – Educação 
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental  
Programa: 149 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  
Ação: 1.700 – Construção, reforma e/ou ampliação de escolas.  
Despesa: 2750/2751 
Elemento: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Fonte de recurso: 42 – FUNDEF PRECATÓRIO – 0.1.42 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES. 
 
13.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de 
Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas 
contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, 
ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a 
outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive 
daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida. 
 
13.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste 
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições 
contratuais. 
13.3 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, 
desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e 
que tornem impossível a execução dos serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
14.1 – A CONTRATADA se responsabilizará pela adoção de todas as medidas de proteção 
relativas a segurança e a saúde dos funcionários envolvidos na execução dos serviços de 
conformidade com as disposições da Constituição Federal, da Consolidação das Leis 
Trabalhistas em seus Artigos 154 a 201, na Lei 6.514 de 27 de dezembro de 1977, na portaria 
nº 3.214 de 08 de julho de 1978 da Secretaria do Trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego, no Código de Edificações e Regimentos Sanitários, nas normas contidas em acordo e 
convenções coletivas de trabalho e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil. 
 
14.2 - O responsável técnico pela empresa é _________________, CREA nº _______________. 
 
15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA- DA GARANTIA 
 
15.1. O ato de assinatura do contrato, deverá ser comprovada a prestação de garantia no 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 
 
15.2. A critério do contratado, a garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 
 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro-garantia; ou 
c) Fiança bancária. 
 
15.3. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas 
e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 
 
15.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
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definido pelo Ministério da Fazenda. 
 
15.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
 
15.6. Em caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 
 
15.7. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que tiver sido notificada. 
 
15.8. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 
obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à 
Contratante 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 – A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou 
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, 
porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 
cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços 
efetivamente executados. 
 
16.2 – As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em 
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 
 
16.3 – Para os efeitos de direito valem para este contrato a lei nº 8.666/93 e, alterações 
posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços 
apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de direito. 
 
16.4 – Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por todas as 
obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso 
envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, 
inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 
 
17.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de SALGUEIRO, Estado de Pernambuco, como 
competente para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, renunciando 
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser. 
 
E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este instrumento, 
na presença das testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma. 
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SALGUEIRO-PE, _____ de _____________ de 2020. 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS  
Marcos Tarcísio Sá de Vasconcelos 

CONTRATANTE 
 
 
 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
Karla Cristina Siqueira Vasconcelos Barros 

CONTRATANTE 
 
 

_______________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
________________________                          ____________________________ 
CPF/MF nº      CPF/MF nº 
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Processo licitatório 101/2020 
Tomada de Preço 013/2020 

 
ANEXO IX 

MODELO DE RELAÇÃO EXPLÍCITA 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, DAS MÁQUINAS E DO 

PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 
 
 
A empresa      , inscrita no CNPJ  sob o nº, por intermédio do seu 
representante  legal,  Sr.(a)    , portador(a) da Carteira de Identidade no  e do 
CPF no    , DECLARA a disponibilidade dos equipamentos, das máquinas e 
do pessoal técnico especializado, necessários à execução do objeto licitado, conforme relação 
explícita a seguir, referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2020 - TOMADA DE 
PREÇOS Nº 013/2020 
 

1. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

2. RELAÇÃO DAS MÁQUINAS: 

3. RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO: 

4. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA POSSIBILITAR 

O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPOSTO PELA 

LICITANTE. 

 
 
Cidade,  de  de 2020. 
 
 

Representante da Empresa 
Nome Legível e assinatura 
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Processo licitatório 101/2020 
Tomada de Preço 013/2020 

 
ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A empresa      , inscrita 
no CNPJ  sob o nº, por intermédio do seu   representante  legal,  Sr.(a)    , 

portador(a) da Carteira de Identidade no  e  do CPF no    , CREA Nº , 
DECLARA que conhece o local destinado a execução do objeto da licitação e que não tem 
dúvidas quanto ao objeto a ser licitado, referente ao Processo licitatório 101/2020 - 
Tomada de Preço 013/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade,  de  de 2020 
 
 
 
 

 
Representante da Empresa 

Nome Legível e assinatura 
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Processo licitatório 101/2020 
Tomada de Preço 013/2020 

 

ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

 

A   empresa  , para fins de participação na PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 101/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020, DECLARA sob as penalidades 
da Lei, que não existem fatos supervenientes à presente data que venham a impossibilitar a sua 
habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei n° 
8.666/93. 

 

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

 

 

Cidade,  de  de 2020. 

 

 

 

 

Representante da Empresa 

Nome Legível e assinatura 
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Processo licitatório 101/2020 
Tomada de Preço 013/2020 

ANEXO XII 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DIRETA OU INDIRETA DE MENORES 

 
 
 
 
 
 
 
A empresa   ,  inscrito  no CNPJ n°    , por 
intermédio  de seu  representante legal o(a) Sr(a)  , portador(a) da Carteira de 

Identidade no  e do CPF no   , DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, 
de  27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
 
 

Cidade,  de  de 2020. 

 

 

 

 

Representante da Empresa 

Nome Legível e assinatura 

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

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
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