
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 001/2012 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 

Edital de Tomada de Preço para a contratação de 
empresa para a construção de 01 (um) Ginásio 
Poliesportivo. 

 
 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com a lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que às 10 horas, do dia 11 do mês de junho 
de 2012 na sala de reuniões da Secretaria de Administração e Fazenda, se reunirá a 
Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber propostas, em regime de 
empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão-de-obra. 
 Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 
cadastradas no Município de Santa Margarida do Sul, ou que apresentarem toda 
documentação necessária para o cadastro até o terceiro dia anterior ao fixado para o 
recebimento das propostas. 
 
1. OBJETO 
 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para construção com 
fornecimento de material e mão de obra de 01 (um) Ginásio Poliesportivo, junto a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Rodrigues Alves no Município de Santa Margarida do Sul, 
de acordo com o PROGRAMA PIMES BADESUL – Contrato nº 0025/2012, conforme projetos 
e memorial descritivo e demais especificações, como composição de custos quantitativos e 
cronograma físico financeiro, e demais anexos deste edital. 
 
2.0 DA PARTICIPAÇÃO  
2.1 Podem participar da presente licitação todos os interessados que comprovem, 
eficazmente, o atendimento aos requisitos estabelecidos neste Edital.  
 
2.2 Será vedada a participação da empresa que:  

2.2.1 – Tiver sido declarada inidônea por ato do Poder Público;  
2.2.2 – Estiver sob processo de falência ou concordata;  
2.2.3 – Encontrar-se impedido de licitar, contratar, transacionar com a  

Administração Pública ou qualquer dos seus órgãos;  
2.2.4 – Reunidas em consórcio;  
2.2.5 - Tenha como dirigente, gerente, acionista, responsável técnico ou 

subcontratado do autor do projeto, ou ainda, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela Licitação.  
 
 



2.3 Cooperativas de trabalho:  
a) Considerando que toda a relação jurídica de trabalho cuja prestação  laboral, não  
eventual, seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante 
contraprestação pecuniária, será regulada obrigatoriamente pela CLT ou por estatuto 
próprio, quando se tratar de relação de trabalho com a Administração Pública;  
b)  Considerando que a legislação consolidada, em seu artigo 9º, comina nulidade absoluta a 
todos os atos praticados com  o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei 
trabalhista;  
c) Considerando que as cooperativas, nos termos do Art. 4º da Lei 5.764/71, “são sociedades 
de pessoas, com forma e  natureza  jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à 
falência, constituídas para prestar serviços aos associados”;  
d) Considerando que as cooperativas podem prestar serviços a não-associados somente em 
caráter excepcional e desde que tal faculdade  atenda aos objetivos sociais previstos na sua 
norma estatutária (Art. 86 da Lei 5764/71), aspecto que determina a impossibilidade jurídica 
de as cooperativas funcionarem como agências de locação de  mão-de-obra ou de prestação 
de serviços terceirizados;  
e) Considerando que, segundo  orientação consolidada pelo TST, a Administração Pública 
responde subsidiariamente pelo adimplemento  das obrigações trabalhistas das prestadoras 
terceirizadas (Súmula 331), e ainda;  
f) Considerando que os trabalhadores envolvidos na execução dos serviços por intermédio 
de cooperativas, embora laborem em situação fática idêntica  à de empregados de empresa 
terceirizadas, estão ao largo de qualquer proteção jurídico-laboral, em afronta aos princípios 
da isonomia, da dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho (arts. 5º, 
caput, e 1º, III e IV da Constituição da República), fica proibida a participação de 
cooperativa de trabalho no presente certame. 
 
3. DO CADASTRO 
 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 06 de 
junho de 2012, os seguintes documentos: 

 
3.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Declaração de firma individual ou contrato social, sendo que a prova de 
personalidade jurídica deverá ser apresentada pelo licitante vencedor, por ocasião da 
assinatura do contrato; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) 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. 

d) Cédula de Identidade dos diretores. 
 

3.1.2- REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 



b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (DIC), ou Alvará 
Municipal,  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos 
a Tributos Federais e à Dívida ativa da União),  

d) Prova de Regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, sendo a última do 
domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei (INSS); 

f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
3.1.3 - QUALIFICAÇÃO TECNICA E OPERACIONAL: 

a) Certidão de registro no CREA da empresa e do responsável técnico; 
b)     Atestado de capacitação técnico-operacional em nome da empresa, registrado no 

CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com o objeto compatível com o ora licitado, em características, 
quantidades e prazos; 

Observação: Considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja 
similar ao objeto licitado.  

c) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da 
empresa, registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 
que executou, satisfatoriamente, contrato com o objeto compatível em características com o 
ora licitado. 

Observação: A prova de capacitação técnica da empresa e do responsável técnico pode 
se dar em atestados separados ou em um único documento. 

 
3.1.4 -  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Comprovação de Capital Social ou Patrimônio líquido, devidamente registrado, da 

Empresa de no Mínimo 10% do valor global estimado pela administração para a contratação. 
b) 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 balancete ou balanço provisório, podendo ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de 
apresentação da proposta. 

  Observação: É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, 
podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) 
meses da data da apresentação da proposta. 
c) Certidão negativa de matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e 

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data não superior a 30 
(trinta) dias, contados da data de emissão da mesma; 
 
3.2  Os documentos constantes dos itens 3.1.1 a 3.1.4, poderão ser apresentados em 
original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do município ou publicação 
em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.1.3 (com exceção da 



negativa municipal) poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (Internet) 
ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração. 
 
3.3  Parte da documentação para o Cadastro poderá ser substituída por Registro 
Cadastral emitido por qualquer outro órgão ou entidade pública, desde que esteja em 
conformidade como disposto na Lei 8.666/93, e, neste caso, o registro cadastral deverá estar 
acompanhado dos documentos constantes no item 3.1.2 e 3.1.4, letra “b”. 
 
4. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 
 Os documentos necessários à habilitação as propostas serão recebidas pela Comissão 
de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes 
distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-
se a seguinte inscrição: 
 

AO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 001/2012 

ENVELOPE N° 1 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

TELEFONE Nº 
    .......................................................................................... 

 
AO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 001/2012 
ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
TELEFONE Nº 

 
4.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº01: 

a) Certificado de registro cadastral (CRC) com todos os documentos em vigor e, no caso 
de documentos com prazo de validade vencidos (verso do CRC), a licitante deverá anexar 
junto ao CRC, os documentos atualizados.  

b) Apresentação de atestado de capacitação técnica, devidamente registrado no CREA, 
fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando que o responsável 
técnico ou profissional vinculado à empresa licitante, tenha executado com bom 
desempenho serviço compatível em características  com  o objeto da presente licitação.  A 
prova da vinculação do responsável técnico ou profissional com a empresa licitante se dará 
na forma da letra “f” abaixo.  

c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante junto ao CREA;  
d) Certidão de Registro de Pessoa Física do Responsável Técnico junto ao CREA;  
e) Atestado de Visita, assinado pelo Engenheiro responsável da Prefeitura Municipal de 

Santa Margarida do Sul e pelo Responsável Técnico da Empresa (devidamente identificado – 
Nome/CREA).  



f) Comprovação de o licitante possuir em seu quadro, na data prevista para a 
apresentação da proposta, profissional de nível superior citado na letra “b” acima, mediante 
apresentação de um dos seguintes documentos:  

I - Ficha de Registro de Empregado e Carteira de Trabalho;  
II – Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço (registrados em cartório);  
III - Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente.  
g) Declaração que atende  ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02;  
h) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser atualizado por 
índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da 
proposta.  

 Obs: O Patrimônio Líquido deverá ser igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
valor orçado pelo Município para a execução da obra, conforme art. 31 § 2º da Lei 
8.666/93. 

 
Obs. 1: O Atestado de Visita, referido na letra “e” acima, será fornecido pelo 

Município após visita técnica ao local da  obra,  no dia e horário a  ser combinado com o 
Engenheiro do Município Sr. Adolar Stucker.  

Obs. 2: Cada Responsável Técnico poderá representar apenas uma empresa no 
certame, sob pena de inabilitação das licitantes representadas.  

Obs. 3: É  vedada a participação de empresas distintas,  constituídas pelos mesmos 
sócios, no mesmo processo licitatório, sob pena de serem consideradas inabilitadas.  

 
4.1.1 Se o proponente for representado por Procurador, deverá juntar procuração 

com poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação e somente 
este poderá assinar.  

4.1.2 Quando o proponente não se fizer presente ao certame, poderá apresentar 
Declaração abrindo mão dos prazos recursais quanto à fase de habilitação, se habilitado 
for. (Anexo III) 

 
4.1.3 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 3.3 e 5.1 à 5.4 
deste edital, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por 
contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de 
todos os documentos previstos no item 4.1 deste edital. 

4.1.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 
atender ao item 4.1.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 
fiscal, previstos nas alíneas c, d, e e, do item 2.1.3, deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 
dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 



4.1.5 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 
apresentem alguma restrição. 
4.1.6 O prazo de que trata o item 4.1.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
4.1.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.1.4, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 11.0 
deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
4.2. O envelope nº 02 deverá conter: 

a) Proposta Financeira (ANEXO II), cotando o preço expresso em moeda corrente 
nacional, com até duas casas decimais após a vírgula (valor unitário), assinada pelos 
proponentes ou seus procuradores constituídos,  sem entrelinhas, emendas ou 
rasuras, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra.  

b) Planilha Orçamentária, contendo Cronograma Físico-Financeiro, discriminação geral 
dos itens cotados, inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do 
empreendimento, etc), conforme modelo em anexo ao projeto, com assinatura do 
técnico responsável (devidamente identificado – Nome/CREA).  

c) Cronograma físico-financeiro que deverá ter como paradigma o elaborado pelo 
Município; 

Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada 
para sua entrega. 

Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta 
no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

Observação 3: Não havendo compatibilidade  entre os valores unitários e totais, 
prevalecerão  os valores unitários para fins de julgamento dos itens cotados. 

 
5. DO JULGAMENTO 
5.1 Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos artigos 43 e 
44 e seus respectivos incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93, observando, para julgamento, 
o critério de Menor preço - Global.  
5.2 Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou que, após análise da 
Comissão de Licitação, contiverem preços manifestamente inexeqüíveis. Neste caso, antes 
da desclassificação, a Comissão de Licitação marcará, por escrito, o prazo de 05  (cinco) dias 
corridos para que a Proponente  prove, por  escrito, a compatibilidade dos  preços com os 
praticados no mercado e com o preço atualizado do orçamento anexo ao edital. Se a 
justificativa não for aceita, efetivar-se-á a desclassificação.  
5.3 Serão também desclassificadas as propostas que contiverem condições de pagamento e 
de execução diferentes das estipuladas neste edital, bem como as que  oferecerem redução 
de preços sobre a proposta mais barata ou contrariarem a legislação vigente. 
 



6. CRITÉRIO DE DESEMPATE 
6.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 
4.1.3, deste edital. 
6.1.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais 
ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 
6.1.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 
definitivo do recurso interposto. 
6.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta 
de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova proposta, por 
escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 
declarada vencedora do certame. 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 
da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 
pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.1.2 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. 
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 
cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem  serão 
convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 
6.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 6.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor 
da proposta originariamente de menor valor. 
6.4. O disposto nos itens 6.1 à 6.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta 
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte 
ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 4.1.3, deste edital). 
6.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 
público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
7.1 - Somente serão aceitas as propostas cujo preço global e valor por Item ofertado na 
planilha de Preços da empresa não exceder o valor orçado pelo Município; 
7.2 - Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com 
este edital, bem como com preços unitários e/ou global acima do estimado ou inexeqüíveis; 
 
8. DOS RECURSOS 
 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 
incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
 
 



9. DOS PRAZOS E DA GARANTIA 
9.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 
convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93; 
9.2 No prazo de cinco dias, apos a assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 
garantia, numa das modalidades previstas na art. 56, § 1.°, I, II e III, da Lei n° 8.666/93, 
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato; 
9.3 Os prazos de que trata os itens anteriores poderão ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 
período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso dos 
respectivos  prazos; 
9.4 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços atualizados pelo indexador previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem 
prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos; 
9.5 O prazo para a execução da obra é de 180 (cento e oitenta dias) dias, a contar da 
emissão da ordem de serviço, descontadas tão somente os dias de chuva e os impraticáveis, 
registrado no diário de obra. 
 
10.0 DA GARANTIA 
10.1 No prazo de  até  05 (cinco) dias úteis,  a contar da assinatura  do contrato  a licitante 
vencedora deverá apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1°, 
incisos I,II e III, da Lei n° 8.666-93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratado. 
 

11.  DAS PENALIDADES 

11.1 Na execução do contrato poderão ser  aplicadas as seguintes penalidades à 
Contratada, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei:  

a) Advertência por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais 
tenha concorrido; 

b) multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 30 (trinta) dias, após o 
qual será considerado inexecução contratual; 

c)  multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 01 (um ano); 

d) multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 02 (dois anos). 

Observação 1: Aplica-se aos demais casos as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 



Observação 2: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

12.0 DA EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1 Esgotados todos os prazos recursais, a autoridade superior homologará a presente 
Licitação, ficando o licitante vencedor obrigado a entregar o material, sob pena  de decair 
do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos art. 81, 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93 e na Lei nº 8.883/94, de acordo com as seguintes condições:  

a) Antes do início da obra, a CONTRATADA deverá apresentar ART de execução de 
responsável técnico da obra, vinculada a do projeto, bem como efetuar o seu respectivo 
Registro (Matrícula), junto ao INSS;  

b) O  início da obra dar-se-á  no prazo  de  até 05 (cinco)  dias após a assinatura  do presente 
Contrato e apresentação da ART de execução.  

c) O Licitante vencedor terá o prazo de até 06 (seis) meses, contados da Comunicação 
expedida pelo Município, para entregar a obra. 

d) Quando da entrega da obra ou etapa, o Município emitirá um TERMO DE RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO, e terá um prazo de até 03 (três) dias úteis para verificação da conformidade 
do objeto com a especificação do Edital.  

e)  Após a verificação,  e  conseqüente aprovação, será dada aceitação e emitido TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, quando então, será aprovado pelo BADESUL, para a respectiva 
emissão das Notas Fiscais de Fatura e liberação das parcelas. 
 
12.2 O valor estimado da obra é de R$ 566.624,28 (quinhentos e sessenta e seis mil, 
seiscentos e vinte quatro reais e vinte e oito centavos). Sendo que R$ 447.291,66 
(quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis reais) 
serão referentes aos materiais utilizados na obra e R$ 119.332,62 (cento e dezenove mil, 
trezentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) para os serviços de mão de obra. 
As parcelas serão pagas conforme a execução das etapas descritas no Quadro de usos e 
Fontes, onde o valor da contrapartida será depositado pelo Município na conta da 
contratada e o restante está condicionado a liberação de recursos pelo BADESUL 
Desenvolvimento, diretamente a licitante, à ordem da Prefeitura, em até 30 dias a partir da 
data de protocolo dos pedidos de desembolso, mediante recebimento da fatura 
acompanhada da planilha de medição, aprovado pelo servidor responsável pela fiscalização 
da obra; 

12.3 Quando do pagamento, será retido, do valor da contratação, o ISSQN incidente, bem 
como o Imposto de Renda, conforme legislação vigente, além do  percentual de 11% (onze  
por cento), para repasse ao INSS.  

12.4 O licitante vencedor deverá, obrigatoriamente, fornecer as Notas Fiscais de Fatura, em 
local de fácil visualização, a identificação do presente Processo Licitatório TP nº (001/2012), 
a fim de acelerar o trâmite de recebimento dos produtos e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento.  



12.5 O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal de fatura deverá ser o  mesmo da 
documentação apresentada no processo licitatório.  

12.6 As Notas Fiscais de Fatura, referentes a materiais e mão de obra, deverão ser emitidas 
em separado, para fins de informação ao INSS.  

12.7 Em anexo à Nota Fiscal de Fatura, a Contratada deverá apresentar:  

a) Cópia do CEI (Cadastro Específico do INSS), para recebimento parcial e encerramento da 
obra. A última parcela fica condicionada à entrega da CND (Certidão Negativa de Débito) 
demonstrando situação regular no cumprimento de encargos sociais com INSS da obra junto 
com a Nota Fiscal. 

b) Prova de sua regularidade para com a Instrução Normativa 03/2005, apresentando os 
Programas de prevenção do trabalhador LTCAT, junto com  uma declaração da quantidade  
de funcionários sujeitos  a aposentadoria especial. Estas informações são necessárias para o 
Município saber se a retenção de  INSS é de 11% mais 4, 3 ou 2%, para contribuição de 
aposentadoria especial.  

   
13.  DO REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE 
13.1  - Ocorrendo as hipóteses previstas no art.65, inciso II, alínea “d”, da Lei n° 8.666/93, 
será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, 
desde que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
13.2 - No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será 
concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de 
reequilíbrio econômico-financeiro, tendo como indexador o IGP-M/FGV. 
 
14.0 DA FISCALIZAÇÃO:  
14.1 A Secretaria Municipal de Transporte, Viação, Obras e Serviços, acompanhará e 
fiscalizará pelo cumprimento de todas as disposições e obrigações do presente contrato.  
14.2 O CONTRATANTE poderá determinar a realização de fiscalização contínua ou 
temporária através de auditoria, visando a  proteção dos usuários dos serviços, sugerindo as 
providências para sanar possíveis lacunas ou falhas nos serviços, informando as sugestões 
para a Secretaria Municipal de Transporte, Viação, Obras e Serviços.  
14.3 A fiscalização sobre todos  os termos  do presente contrato, a ser exercida pelo 
CONTRATANTE, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso ou 
deficiência nos serviços não lhe implicará na co-responsabilidade 
 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária:  
 

Secretaria de Transporte, Viação, Obras e Serviços 
1.028 (299) 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 
1.056 (450) 4.4.90.51.00.00.00.00.1077 

 



 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1  - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 
disposições do presente edital. 
16.2 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e 
propostas ou quaisquer outros documentos. 
16.3  - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou quaisquer outros documentos. 
16.4  - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da Comissão Julgadora. 

Observação: Não serão lançadas em atas consignações que versarem sobre matéria 
objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e 
proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei 8.666/93). 
16.5  - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão 
admitidos à licitação os participantes retardatários. 
16.6 - Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as 
cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma 
determinada nos art. 77 a 79 da Lei n° 8.666/93. 
16.7 - O veículo oficial de divulgação da Administração Pública Municipal, nos termos em 
que dispõe o inciso XIII art. 6º da Lei 8.666/1993 é o Quadro de Avisos localizado no Hall de 
Entrada do Prédio da Prefeitura Municipal, sito a Br 290, Km 392 – Santa Margarida do Sul 
(Lei Municipal Nº 178/2004). 
14.8 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: I – Memorial 
Descritivo; II – Planilha Orçamentária; III – Cronograma Físico-Financeiro, IV - Projeto Básico 
(solicitar na prefeitura); V - Declaração abrindo mão prazo recursal;  VI - Declaração da 
licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, assinada por 
representante(s) legal(is) da empresa declaração menores e VII - Minuta do Contrato. 
 

Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08hs às 14hs, na 
Prefeitura Municipal de Santa Margarida do Sul, na Secretaria Municipal de Administração – 
Setor de Licitações e Contratos, sito a BR 290, Km 392, em Santa Margarida do Sul, onde 
poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos mediante o pagamento da importância 
de R$ 10,00 (Dez Reais), diretamente na tesouraria do Município, ou pelo fone/fax n° 
(55)3615-3332. 

 
Santa Margarida do Sul, 22 de maio de 2012.  

 
 
 
 
______________________________ 
CLAUDIA MARA GOULART BRASIL 

Prefeita Municipal 

   Este edital encontra-se 
examinado e aprovado por esta 
Assessoria Jurídica. 
Em ____ / ____/ ______ 
 
 

Procurador Jurídico 
 



 
ANEXO I 

 
MEMORIAL DESCRITIVO  

GINASIO  POLIESPORTIVO 
E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 - APRESENTAÇÃO 
A edificação é formada pela estrutura de pórticos, pilares e cobertura metálica com 

fechamento em alvenaria e telhas em aço zincado de 0.5 mm., perfazendo uma área total de 
1.531,56 m2. 

O conjunto é formado por 2 módulos interligados entre si pela estrutura que poderão 
ser executados de forma independentes e/ou parciais e são compostos das seguintes 
dependências: 

Módulo A – Quadra Poliesportiva c/ cobertura metálica 
Módulo B - Fechamento com acesso, circulação, parte das arquibancadas e sanitários 

masculino e feminino, palco e mesaninos. 
 
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
2.1 – ESTUDOS GEOTÉCNICOS E SONDAGEM 

A sondagem geotécnica do terreno será executada pela empresa executora da obra, 
para que através da análise dos resultados dos estudos de sondagem geotécnicos se possa 
verificar qual é a melhor, mais eficiente e econômica tipologia de fundações que deverá ser 
empregada na construção da Quadra Poliesportiva. 
2.2 – PROCEDÊNCIA DE DADOS 

A Empresa Executante deverá efetuar estudo das plantas, memoriais e outros 
documentos que compõe o Projeto  da Quadra Poliesportiva. Em caso de contradição, 
omissão ou erro deverá comunicar o Contratante para que seja feita a correção. Em caso de 
divergência entre as cotas das plantas e as medidas em escala, valem as cotas. 
2.3 – CÓPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS 

Todas as cópias heliográficas e xerográficas necessárias ao desenvolvimento das 
obras, serão de responsabilidade e por conta do executante. 
2.4 - RESPONSABILIDADES 

É de total responsabilidade da Empresa Executante da obra o total conhecimento dos 
projetos de arquitetura e complementares, detalhes construtivos, normas de trabalho e 
impressos. 
Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações determinando ou não o 
encarecimento da obra, deverá ser executada sem autorização dos autores do projeto. Para 
tanto, é necessário que a Empresa Executante peça permissão por escrito. As alterações 
sugeridas pelo executante serão acompanhadas de orçamento. 

A Empresa Executante é responsável por qualquer erro de alinhamento, de 
nivelamento ou do esquadro que venha a ser constatado pela fiscalização, caso em que 
deverá refazer os serviços. 
 



 
3 - INSTALAÇÃO DA OBRA 
3.1 - LIMPEZA DO TERRENO  E PREPARAÇÃO PARA A OBRA 

Compete à Empresa Executante os serviços de limpeza geral do terreno, objetivando 
a manutenção das condições de uso dos prédios que caso localizem-se próximo à obra. 
Serão removidos todos os elementos existentes no terreno, que venham a prejudicar ou 
impedir o desenvolvimento normal da obra.  

Deverão ser removidas e armazenadas (quando existentes), em local indicado pela 
fiscalização, para serem reutilizadas, as estruturas complementares da quadra poliesportiva ( 
goleiras, postes, luminárias, alambrados, etc.) antes da execução da obra. 
3.2 - LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA / REMOÇÃO PERIÓDICA DE ENTULHO 

A obra será mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais indicados pela 
Fiscalização, onde será utilizado como aterro, se for o caso. 
Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos, mantendo 
em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, tanto para veículos como para 
pedestres. O acesso e condições de tráfego no pátio da escola deverá ser mantido 
adequadamente, quando a obra localizar-se no terreno da mesma. 

É de responsabilidade do executante dar solução adequada aos esgotos e resíduos 
sólidos (lixo) dos canteiros.  

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente 
a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. 

A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser usada pelo 
contratante. 
3.3 – TAPUMES 

A Empresa Executante deverá colocar tapumes cercando a área da obra, de modo a 
impedir que os transeuntes tenham acesso ao canteiro de obras. 

A necessidade e localização dos mesmos será responsabilidade do executante, 
quanto à segurança do canteiro. 

Serão em chapa de madeira compensada laminada, 10mm de espessura, fixada em 
estrutura de madeira de pinho. Terá altura de 2,20m. 

Portões, alçapões e portas para descarga de materiais e acesso de operários, 
respectivamente, terão as mesmas características do tapume. 
3.4 - GALPÕES 

A construção dos galpões de obra será de inteira responsabilidade do executante. A 
localização dos mesmos dentro do canteiro de obras, será objeto de estudo pelo executante 
e aprovado pelo fiscal da contratante. 
3.5 - PLACAS DE OBRA 

O executante construirá “ porta-placas” no qual será colocada uma placa de 
identificação da obra em execução, com dimensões e modelo em anexo. Neste mesmo 
“porta-placas”, o Executante fixará placas exigidas pela legislação profissional vigente e dos 
demais intervenientes. 

O executante é responsável pela fixação e conservação das placas que lhe forem 
entregues.  

 Obs : Nunca fixar as placas em árvores existentes no local. 



 
3.6- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Serão providenciadas as instalações provisórias de água e energia elétrica necessárias 
para os serviços da obra. Poderão ser utilizadas as ligações existentes nas escolas, desde que 
de comum acordo com a direção.  

O executante é responsável pelo destino e tratamento dos efluentes das instalações 
sanitárias do canteiro de obras. 
3.7- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

Caberá a Empresa Executante o fornecido de todas as máquinas necessárias a boa 
execução dos serviços, bem como dos equipamentos de segurança. 
3.8- LOCAÇÃO DA OBRA 
            Deverão ser verificadas pelo executante as dimensões, alinhamentos e níveis do 
projeto em relação às condições do local e aos prédios existentes, quando houver. Havendo 
discrepâncias entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado por 
escrito aos autores do projeto. 
           Ao ser concluída a locação, tal fato deverá ser comunicado à fiscalização que 
procederá as verificações e aferições que julgar oportunas. 
           A ocorrência de erro na locação da obra acarretará ao executante obrigações de 
proceder as modificações necessárias por sua conta, nos prazos estipulados. 
           Manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, 
o que permitirá reconstruir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade.  
 
4 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
4.1 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA 

A obra será totalmente administrada por profissional legalmente habilitado, o qual 
deverá estar presente em todas as fases importantes da execução dos serviços.  
4.2 - MESTRE DE OBRA 
A Empresa Executante manterá em obra, um mestre geral que deverá estar presente para 
prestar quaisquer esclarecimentos necessários à fiscalização. 
4.3 – VIGIA 
O executante manterá, a seu critério, vigia permanente no local da obra, sendo inteiramente 
responsável pelos materiais e equipamentos do canteiro de obras, até a entrega definitiva 
da mesma.  
 
5 – INFRAESTRUTURA 
5.1 – MOVIMENTO DE TERRA 
          Será executado todo o movimento de terra necessário e indispensável para o 
nivelamento do terreno, nas cotas fixadas pelo projeto, bem como para a execução das 
fundações, vigas, efetuado, após o reaterro compactado das cavas abertas. 
          Todo o aterro que se fizer necessário colocar para nivelamento dos pisos da obra, e 
preenchimento de cavas, será executado obedecendo o que preceitua a NBR-7182/86 – 
energia normal e sem reutilização de material de má qualidade. O aterro deverá ser 
compactado em camadas de 20 cm de espessura.  
 



 
5.2 – FUNDAÇÕES 
          Serão executadas em concreto armado, composta de duas vigas laterais,  blocos ou 
sapatas para os pórticos e  blocos ou sapatas intermediárias para apoio das vigas de 
fundações. O projeto estrutural deverá ser elaborado para receber, alvenarias de 
fechamento. 
          O projeto estrutural contempla os casos de blocos de concreto armado, assentes em 
estacas pré-moldadas, também em concreto armado e blocos intermediários assentes em 
microestacas de concreto armado. 
          Nestes casos, as estacas, as microestacas e o solo deverão fornecer a necessária 
resistência aos esforços . 
          Quando o solo não permitir a execução de estacas pré-moldadas, principalmente em 
virtude dos esforços de tração nas mesmas, deverão ser executadas  sapatas que absorvam 
as reações da estrutura. O mesmo deverá ser observado em relação as microestacas. 
          A escolha de uma ou outra solução caberá ao responsável técnico pela execução da 
obra desde que aprovada pelo Engenheiro do Municipio  após análise dos resultados dos 
estudos da sondagem. 
          A sondagem obrigatoriamente deverá ser executada para que se possa determinar a 
tipologia da fundação a ser usada. O tipo, número e posição dos furos serão determinados 
pelo profissional que executará os estudos da sondagem. 
 Todo dimensionamento, memorial de calculo e projeto estrutural será de inteira 
responsabilidade da empresa executante. 
 
6 - SUPRAESTRUTURA 
6.1 – ESTRUTURA METÁLICA 
6.1.1 – AÇOS  
          O aço a ser utilizado em toda a estrutura metálica deverá ser do tipo ASTM A36. Na 
falta deste poder-se-á empregar os aços ASTM A-570 ou ASTM A-588. Qualquer outra 
substituição do aço empregado deverá fornecer as seguintes características: 
Tensão mínima de escoamento de 2500 Kgf/cm2 
Tensão mínima de ruptura de 4300 Khf/cm2 
Mesmas características de soldabilidade do aço A36 
Características de resistência anti-corrosiva iguais ou superiores ao aço A36. 
          A fiscalização, reserva-se o direito de exigir do contratante da obra os ensaios 
tecnológicos necessários a identificação de suas propriedades físicas. 
6.1.2 – PARAFUSOS 
          Todos os parafusos serão ASTM A307. Seus comprimentos deverão ser tais que a área 
de corte esteja fora da rosca. 
6.1.3 – SOLDAS 
          Todas as peças da estrutura metálica deverão ser soldadas na fábrica. As soldas 
deverão ser executadas por profissionais experientes, habilitados por cursos de reconhecida 
capacidade técnica. 
          Todas as peças componentes da estrutura metálica deverão ser soldadas entre si em 
todas as extensões de contato. Os eletrodos serão do tipo E7018. 



          A fiscalização reserva-se o direito de exigir do contratante da obra os exames 
tecnológicos necessários a comprovação da eficiência das soldas. 
6.1.4 – FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA 
          A fabricação da estrutura metálica deverá ser fabricada em oficina apropriada e 
posteriormente montada na obra. Não serão permitidas soldas de campo. As medidas reais 
de fabricação deverão ser conferidas e ajustadas às medidas da obra. 
          As colocações dos suportes das terças das cumeeiras e das esquinas dos pórticos 
deverão ajustar-se às cumeeiras e rufos das telhas. 
          Os contraventamentos com esticadores de roscas deverão possuir medidas que 
permitam seus esticamentos conforme indicação do projeto. 
          Seus suportes deverão alinhar-se aos eixos destes alinhamentos. 
6.1.5 – MONTAGEM DA ESTRUTURA 
          A montagem da estrutura deverá ser supervisionada por técnico habilitado na área. 
Deverão ser fornecidos gabaritos de madeira aos executantes das fundações, juntamente 
com os chumbadores, que garantam as medidas dos projetos. 
          A colocação das telhas somente será efetuada após as seguintes verificações: 
A estrutura deverá estar totalmente montada. 
A estrutura deverá estar perfeitamente alinhada e aprumada. 
          Todos os contraventamentos com esticadores de roscas deverão estar perfeitamente 
esticados. 
6.1.6 – PINTURAS 
6.1.6.1 – PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES 
                   As peças da estrutura deverão receber jateamento de abrasivo ao metal quase 
branco, conforme padrão AS 2 ½ pescrito pela Norma Sueca SIS 05 5900/1967, com 
posterior remoção total do abrasivo, poeiras e outros materiais com o uso de solventes 
adequados que removam as impurezas. 
6.1.6.2 – TINTAS 
          A tinta a ser usada deverá ser alquídica de secagem rápida, em duas demãos com 
espessura de 50 micrômetros de película seca em cada demão. A cor será definida pela 
fiscalização. 
          Deverá ser aplicada com pistola convencional de tanque com modelo bico de fluído, 
pressão de pulverização e pressão no tanque de acordo com as do respectivo fabricante da 
tinta. 
6.2 – FORMAS 
          As formas das estruturas moldadas “in loco” serão executadas em chapas de madeira 
ou metálicas e deverão apresentar-se perfeitamente niveladas e aprumadas. 
6.3 – CONCRETO 
          O concreto a ser utilizado deverá apresentar traço compatível com a resistência 
exigida, sendo indispensável que se proceda a seleção rigorosa dos materiais manipulados, e 
cura cuidadosa. 
          A execução do concreto deverá objetivar a obtenção de material de qualidade 
invariável a fim de evitar variações de textura. 
 
 



6.4 – ADITIVOS 
          Caso se julgue conveniente a aplicação de aditivos ao concreto, deverá ser submetida 
previamente à fiscalização. 
          As cavidades, falhas ou trincas que porventura ocorrerem nas superfícies do concreto 
serão preenchidas por argamassa de cimento e areia, de modo a lhe conferir estanqueidade, 
resistência e textura uniforme. 
 
7 – ARMADURAS 
          O recobrimento das armaduras das vigas deverá ser igual a 20 mm, conseguidos por 
afastadores de armadura do tipo “clips” de plásticos ou dispositivos equivalentes. 
 
8 - IMPERMEABILIZAÇÕES 

As superfícies a impermeabilizar serão perfeitamente limpas, sem poeira, restos de 
argamassa, tintas, etc. Sobre as mesmas será estendida, com desempenadeira, uma camada 
regularizadora de cimento e areia (traço 1:5) na espessura necessária para deixá-la 
perfeitamente plana e nivelada.  

Deverá ser utilizada emulsão asfáltica tipo Necanol, Neoflex ou similar aplicada a 
brocha ou trincha, em 3 demãos, no mínimo, respeitando-se o intervalo necessário para 
secagem completa da demão anterior. 

As camadas impermeabilizantes deverão ser aplicadas na face superior e na parede 
interna das vigas de fundação, em toda a superfície que estiver em contato com o solo e na 
área de box dos sanitários. Ao concreto das vigas de fundação deve, na sua confecção, ser 
adicionado aditivo impermeabilizante tipo SIKA-1. 

Serão adotadas medidas de segurança contra o perigo de intoxicação ou inflamação 
de gases, quando da execução de trabalhos de impermeabilização betuminosa ou de 
elastômeros, através de ventilação adequada e evitando-se a aproximação de chamas ou 
faíscas. O pessoal será obrigado ao uso de máscaras especiais e os equipamentos elétricos 
utilizados devem ser garantidos contra centelhas, conforme NR-6 e NR-18. 
 
9 – COBERTURA (TELHAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO) 
          As telhas a serem utilizadas serão de aço, revestidas com liga de alumínio e zinco, 
onduladas, na cor natural e com 0.5 mm de espessura, dos tipos Aluzinc, Zincalume, 
Galvalume ou similares. 
          Os recobrimentos mínimos são: 
          Longitudinal de 250 mm e transversal duplo conforme especificações do fabricante. 
          Deverão ser adequadamente isoladas das terças de aço com o uso de fitas adesivas de 
prolipopileno. 
          As telhas deverão suportar os vãos entre as terças, especificadas no projeto estrutural, 
conforme os critérios de resistência e deformações prescritos pela ABNT.  

A estrutura será metálica em pórticos e deverá seguir o especificado no projeto de 
estrutura. Toda as fases do processo de produção , bem como a montagem deverão ser 
executadas de acordo com as normas da ABNT. O terçamento será metálico com bitolas 
especificadas no projeto, bem como o espaçamento.   

Em toda a estrutura da cobertura deverá ser aplicada uma demão de tinta. 



A tinta será aplicada com os equipamentos adequados, conforme as especificações do 
fabricante da tinta. Para retocar eventuais danos ocorridos durante o transporte e 
montagem, deverá ser providenciado o escovamento das áreas danificadas e efetuados os 
reparos por pessoas qualificadas, reconstituindo todo o sistema de pintura exigido, seguindo 
ainda as especificações do fabricante da tinta. 

Antes do içamento das estruturas na montagem, estas deverão receber limpeza com 
pano e efetuados os retoques necessários. 

O fornecedor deverá fornecer os certificados das matérias-primas utilizadas na 
estrutura da cobertura, se solicitados pela fiscalização. A responsabilidade técnica correrá 
por conta do fornecedor. O fornecedor deverá num prazo de 7 dias, após assinatura do 
contrato, verificar na sua totalidade, o projeto da estrutura metálica, assim como listas de 
materiais, visando encontrar e corrigir possíveis erros de quantitativos e comprimento das 
peças, tornando-se responsável. A contratante não aceitará despesas extras decorrentes 
destas. O fornecedor será responsável por todas as etapas desde a compra de matéria-prima 
até a entrega da obra.    
 
10 – ALVENARIAS 
10.1 – TIJOLOS À VISTA 

Os vãos externos entre os pilares metálicos serão vedados com paredes de alvenaria 
de 15 cm de tijolos à vista de 06 furos, prensados e de primeira qualidade, próprios para este 
tipo de alvenaria, com faces e arestas lisas. Nas alvenarias internas de 10 cm serão utilizados 
tijolos de 04 furos. As juntas terão de 7 mm a 10 mm de espessura. Deverá ser escolhida 
uma dimensão de junta e ser obedecida de início ao fim da execução das alvenarias. Todas 
as peças estruturais a serem ligadas à alvenaria deverão ser chapiscadas. 

Antes de sua colocação, os tijolos deverão ser molhados. A argamassa de 
assentamento terá traço 1:4 de cimento e areia regular. As fiadas serão perfeitamente 
alinhadas e aprumadas. Todos painéis de alvenaria deverão ser cuidadosamente amarrados 
entre si e com a supra estrutura metálica.  
 
11 – PISOS 
11.1 - GENERALIDADES 
         Em toda a área interna do fechamento da quadra deverá ser executado piso em 
concreto armado (menos nos sanitários). O piso só será executado depois de estarem 
colocadas todas as canalizações e sistemas de drenagem. 
         O revestimento dos pisos deve passar sempre por baixo do revestimento das paredes 
como azulejos, rebocos, etc. 
11.2 – PISO EM CONCRETO ARMADO (quadra, acessos)  
         A quadra, e os acessos serão em piso de concreto armado, com resistência de 20 MPA, 
acabamento com equipamento tipo helicóptero.  
          As linhas demarcatórias serão com pintura de alta resistência, 100% acrílica com 
quartzo. As linhas demarcatórias serão de 5 cm de largura, e as cores serão as seguintes:  
Basquete : PRETA (dimensões: 28x15m) 
Voleibol : VERMELHO (dimensões: 18x9m) 
Handebol e Futsal : AMARELO OURO (dimensões: 28x16m) 



          A execução da base de concreto da quadra será da seguinte maneira: 
          Execução de sub-base com 5cm de espessura de brita graduada com argamassa, ou 
concreto de 6Mpa para quadras descobertas. 
          Sobre a sub-base será colocada lona plástica de 3mm, perfeitamente esticada e com 
transpasse entre si de, no mínimo, 30cm. 
          Sobre a lona plástica será distribuída a cada 1m treliças de ferro e sobre estas treliças 
será colocada a tela de ferro, e em todas as juntas de retração e serradas serão colocadas as 
barras de transferência. 
          Feita a distribuição das treliças, das telas e barras de transferência, será executada a 
base de concreto com resistência de 20Mpa e 5cm de espessura para quadras cobertas. 
          Para execução da junta serrada (JS) esperar 12 horas após a concretagem. 
          O acabamento do piso será de concreto polido e deverá ser executado com 
equipamento adequado (tipo helicóptero) para obtenção de boa qualidade. 
O trânsito sobre as áreas deverá ser interditado até a conclusão total da obra. 
11.3 – PISO DE TACOS (palco) 
         Os tacos de madeira devem ser de primeira qualidade, perfeitamente secos, 
desempenados e com coloração uniforme. Poderão ser de Ipê, Cabriúva ou Guajuvira. 
         Para o assentamento, o contrapiso deverá ser regularizado e os tacos assentados com 
argamassa de cimento e areia traço 1:4. No lado inferior dos tacos será passado asfalto com 
pedrisco e colocado grampos, no mínimo 5 unidades por taco. 
         Lixar, calafetar e encerar, somente após o endurecimento completo da argamassa. 
11.4 – PISO CERAMICO (sanitários,copa,bilheteria,mesanino) 
         Nestas áreas será utilizado piso cerâmico PEI5 30x30 cm. 
         Deverão ser assentados sobre argamassa e rejuntados na cor cinza. 
11.5 – SOLEIRAS 

As soleiras em geral serão feitas com material análogo a um dos pisos adjacentes. As 
soleiras das portas externas serão de basalto serrado semi-polido com 3 cm de espessura 
mínima. 

A borda livre do piso de tacos de madeira do palco deverá receber como acabamento 
uma soleira de tábua de 20cm de madeira de lei com a face externa boleada . 
11.6– RODAPÉS 
 Para o piso de madeira os rodapés serão de cedrinho, 7 cm, canto superior boleado, 
com tratamento anti-cupim.  
 
12 – REVESTIMENTOS 
12.1– TIJOLOS À VISTA 
          Todas as alvenarias internas e externas em tijolos à vista, serão pintadas com Selador 
Acrílico Incolor à Base de Silicone. 
12.2– AZULEJOS 
        Nas paredes internas dos sanitários deverão ser colocados azulejos até a altura do teto,. 
As peças que apresentarem defeitos de superfície, dimensões e empeno deverão ser 
descartadas. Os azulejos deverão ser assentadas em fiadas retas e alinhadas, até o encontro 
dos marcos de modo que o alisar se superponha a junta. Serão azulejos de 1ª qualidade, cor 
branca, tamanho 30x30 cm. A colocação será feita de modo a serem obtidas juntas 



alinhadas, de espessura constante, não superiores a 1,5  mm. Os azulejos serão assentados 
com argamassa traço 1:6 de cimento, cal e areia. O rejuntamento deverá ser feito com pasta 
de cimento branco e alvaiade, sem o acréscimo de cal na pasta e após rigorosamente limpos, 
retirando qualquer excesso de massa ou pasta. 
         Recortes e furos nas peças deverão ser feitos com equipamento especial, sendo vedado 
o processo manual, não devendo apresentar emendas, efetuados de tal forma que as caixas 
de energia, flanges ou canoplas se superponham perfeitamente aos azulejos, cobrindo 
totalmente o corte. 
          Deverão ser colocados, como elementos de proteção do revestimento, cantoneiras 
para arremate dos azulejos e tijolo à vista PC-035 da Profiplast, cor cinza e cantoneira para 
azulejo da Profiplast linha PC número 015 cor cinza nos cantos salientes de paredes 
revestidas com azulejo. 
 
13 – ESQUADRIAS 
         Deverão ser submetidas a apreciação prévia da fiscalização todas as esquadrias que 
serão empregadas na obra. As peças empenadas, rachadas, com defeitos de funcionamento 
ou desigualdade na madeira  ou ferro deverão ser recusadas pela fiscalização. As dimensões 
das esquadrias encontram-se especificadas na planta baixa e deverão ser confirmadas no 
local. 
         As esquadrias deverão seguir detalhamento específico constante no projeto. 
13.1– ESQUADRIAS DE MADEIRA 
         As folhas das portas internas serão de madeira compensada de pinho, semi-oca, 35mm 
de espessura mínima, com encabeçamento maciço. 
         Os marcos, contra-marcos e guarnições deverão ser de madeira maciça, cedrinho, 
devidamente protegidas contra cupins. 
         Os montantes de enquadramento do núcleo terão largura suficiente para permitir o 
embutimento das fechaduras e fixação das dobradiças em madeira maciça. 
13.2– ESQUADRIAS DE FERRO 
         Todas as esquadrias externas serão de ferro e deverão obedecer as dimensões 
indicadas no projeto e confirmadas no local. 
         Deverão ser submetidas previamente à apreciação da fiscalização. 
         Os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados de modo a 
desaparecerem as rebarbas e saliências de solda. 
         Todos os furos para rebites ou parafusos serão escariados e as asperezas lixadas; nas 
emendas deverão ter acabamento perfeito, sem folga, rebarba ou diferenças de nível. 
         Os marcos serão de chapas de ferro dobradas, no. 18, assim como os contra-marcos, 
quando existentes. 
         As janelas de ferro serão do tipo basculantes com quadros em perfil cantoneira de ferro 
galvanizado 2” x 2” x 3/16” com acabamento em esmalte sintético cor a ser definida pela 
fiscalização. O sistema de abertura em haste prancheta ¾” x 1/8” com comando tipo 
alavanca cromada. 
          Os vidros serão transparentes de 3mm de espessura.  
          As esquadrias externas terão em toda a volta, acabamento em perfil “C” de ferro 
110x60x4,75 mm, pintado também na cor amarelo ouro. 



          As portas externas e o conjunto de esquadrias do acesso principal da quadra serão em 
chapa metálica lisa, pintadas conforme projetoarquitetonico. 

 Devem ser tomados cuidados especiais com todos os elementos metálicos, no que 
diz respeito à corrosão, nos prédios executados em lugares de ambiente agressivo. 
13.3– FERRAGENS 
         Todas as ferragens deverão ser inteiramente novas e apresentarem perfeitas condições 
de funcionamento e acabamento. 
         As ferragens deverão ser de latão, com as partes de aço cromadas, das marcas Papaiz, 
La Fonte ou de igual qualidade. 
         As maçanetas deverão localizar-se a 1,05 m do piso pronto, e os punhos dos comandos 
das janelas altas a 1,60 m. 
13.4– FECHADURAS 
Portas internas  
Fechadura CRPF 1515 – ST2 / 55 (Tipo Gorge) 
Maçanetas – CRPF 234 
Rosetas – CRPF 200 R 
Entradas – CRPF 200 E 
Vasos sanitários (box) 
Fechadura  CRPF 330 ST (Tipo cilíndrico) 
Maçaneta CRPF 234 
Rosetas CRPF 203 R 
Portas externas 
Fechadura CRPF 330 ST (Tipo cilíndrico) 
Maçaneta CRPF 234 
Rosetas CRPF 203 R 
13.5– DOBRADIÇAS 
         Serão de latão laminado com eixo e bolça de latão, para as portas internas, ref.85, de 
3”x 3”, acabamento com pintura esmalte, preto fosco. 
         Serão no mínimo em número de três para cada porta. 
         Para as portas de ferro, as dobradiças serão executadas pelos serralheiros, em número 
mínimo de quatro por folha. 
         Nas portas de duas folhas, a folha sem fechadura será dotada de dois fechos de 
alavanca de latão ref. CRPF 400 com 40 cm. 
13.6– PRENDEDORES 
         Deverão ser colocados prendedores na parte inferior das portas, com a parte fixa 
chumbada ao piso, para proteção das paredes. 
 
14 – FORROS 
           Nos sanitários, haverá laje pré-moldada, conforme indicado nos cortes do projeto 
arquitetônico . 
 
15 – VIDROS 
          Os vidros a serem colocados nas janelas e portas deverão ser planos, lisos, 
transparentes e com espessura de 3 mm. 



          Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com os desenhos 
de detalhes do projeto. 
          Os vidros para a obra não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou 
outros defeitos. 
          Para o assentamento das chapas de vidro, será empregada massa de vidraceiro, deverá 
ter espessura em toda a sua extensão e a quantidade que extravasar, depois do vidro ser 
fortemente comprimido, será totalmente removida. 
         As chapas não deverão apresentar defeitos de corte e nem apresentar folga excessiva 
com relação ao requadro de encaixe.           
 
16 – PINTURAS 
16.1 - GENERALIDADES 

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações  dos 
fabricantes das tintas empregadas. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e 
convenientemente preparadas para o tipo de pintura que se destinam. A eliminação de pó 
deve ser completa e as superfícies só serão pintadas quando perfeitamente enxutas. 

Todas as alvenarias em tijolos à vista serão pintadas com Selador Acrílico Incolor à 
Base de Silicone. 

Todas as imperfeições, trincas ou manchas serão corrigidas, de maneira definitiva 
com todos os cuidados que a boa técnica requer. 

A esquadria de madeira receberá emassamento com massa a óleo bem como todas 
superfícies em madeira, em todas as faces, topos e emendas, de modo a obter superfícies 
sem defeitos.  

As superfícies de ferro a serem pintadas deverão estar livres de qualquer sinal de 
ferrugem, óleos e graxas antes de receber proteção contra ferrugem. 

Deverão ser aplicadas no mínimo duas demãos de tinta, de modo a garantir o 
perfeito recobrimento das superfícies. 
16.2 - ESQUADRIAS DE FERRO  
 Todos os elementos galvanizados antes da pintura com esmalte sintético serão 
preparados para receber fundo aderente com Supergalvit. 

As esquadrias de ferro serão pintadas com esmalte sintético brilhante, no mínimo 
duas demãos de tinta, na cor definida pela fiscalização indicada em fachada e detalhes de 
esquadrias. 
16.3 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Para as superfícies em madeira aplicar Multiselador Pigmentado Aquoso 155, da 
Renner, ou similar. 

O forro da área do palco será pintado com no mínimo duas demãos de tinta esmalte 
semi-brilho . 
16.4 – SILICONE 
         Pintura em duas ou mais demãos nas paredes em tijolo à vista. 
 
17 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

Execução da rede elétrica e instalação de tomadas, interruptores, disjuntores e 
luminárias, conforme Projeto  e Memorial, fornecidos pela Prefeitura Municipal. 



As instalações elétricas e de iluminação do ginásio deverão ser aparentes, com 
exceção das instalações de energia elétrica e iluminação na área do palco, que deverão ser 
embutidas nas paredes e forro. 

Os eletrodutos a serem utilizados nas instalações aparentes, deverão ser de PVC 
rígido com bitolas mínimas de ¾”, fixados nas alvenarias através de braçadeiras galvanizadas 
tipo cinta. As instalações embutidas deverão ter eletrodutos PVC  rígido nas bitolas mínimas 
de ½”. 

A entrada de energia será aérea com cabo multiplex 4 x 10mm².  
O tipo de lâmpadas a ser empregadas é a seguinte: 
Na parte da quadra lâmpada mista 250W, com refletor de alumínio; 
Nas demais dependências lâmpadas fluorescentes 2 x 40W com luminárias tipo calha. 
 

18 -  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 
 Deverão ser executadas todas as instalações e equipamentos de prevenção contra 
incêndio constantes do projeto específico fornecido pela Prefeitura Municipal.  
           Serão instalados cinco extintores de pó químico capacidade 10Kg e dois extintores de 
água pressurizada capacidade 10 litros, distribuídos nos locais estratégicos constantes no 
projeto de PPCI. 
           Deverá ser instalada iluminação de emergência nos locais previstos em projeto. As 
lâmpadas a serem utilizadas serão do tipo incandescente 100 W, fixadas com suporte nas 
alvenarias  
 Na entrega da obra deverá constar dos documentos certificado de vistoria do Corpo 
de Bombeiros  responsável pela região onde se encontra implantada a escola. 
 
19 -  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
           Deverão ser executadas todas as instalações hidrossanitárias de acordo com projeto 
específico fornecido pela Prefeitura Municipal. 
           O sistema de esgotamento sanitário adotado será filtro anaeróbico - fossa séptica, 
dimensionada conforme projeto.As caixas de inspeção serão de alvenaria nas dimensões de 
60 x 60 x 50cm, revestidas com argamassa de cimento e areia. A tampa será de concreto 
armado com espessura de 6cm.   
            O abastecimento de água será feita pela Corsan. A captação será do ramal de entrada 
e deste vai para o reservatório elevado, de onde sai a rede que abastecerá os aparelhos. 
 
20 – EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 
20.1 – BACIAS SANITÁRIAS 
                  As bacias sanitárias deverão ser de cor branca, de primeira qualidade, linha Azaléia 
003-913 da Celite, Ravena P-9 da Deca ou Carine 1331.0200.0 da Ideal Standard ou de igual 
qualidade. 
20.2 – LAVATÓRIOS 
         Serão executados sobre bancadas de concreto, de embutir, de louça branca, de 
primeira qualidade, da Celite, Deca ou de igual qualidade. 
 
 



20.3 – ACESSÓRIOS 
         Cabides: de embutir, com dois ganchos, cor branca,ref.006.693 Celite; A-600 Deca ou 
ref.1334 08050 Ideal Standard, junto aos chuveiros. 
         Porta-papéis: de embutir, cor branca, ref. 006.493 da Celite, ref. A 480 da Deca ou ref. 
1334.0853.7 da Ideal Standard. 
         Saboneteiras: de embutir, com alça, cor branca, ref.1334.08.02.8 da Ideal Standard, A 
280 da Deca ou 006.193 Celite, junto aos chuveiros. 
20.4 – ACESSÓRIOS PLÁSTICOS 
         Assentos para vaso sanitário serão de polipropileno tipo 500.100 da Celite 2331.1300.0 
Carina Seat da Ideal Standard ou Ap.00 da Deca – cor branca. 
20.5 – METAIS 
         Registros de pressão: serão cromados, ref. 1416-C45 linha italiana Deca, com diâmetros 
compatíveis com as respectivas tubulações. Quando for no barrilete, serão de ferro fundido. 
         Registros de gaveta: serão cromados, ref. 1509-C45 linha Deca, com diâmetros 
compatíveis com as tubulações. 
         As torneiras para lavatórios serão cromadas, ref. 1194-C45 linha italiana – Deca. Os 
chuveiros serão do tipo ducha Corona com potência máxima de 3500 W, com copo em PVC, 
na cor branca. 
 
21 – TAMPOS DE BALCÕES 
21.1 – TAMPO DE CONCRETO APARENTE 
         Os tampos de concreto aparente terão espessura de 10 cm, engastados nas alvenarias 
(sanitários) e/ou apoiados em mureta de alvenaria . 
         Receberão acabamento polido através de lixamento, principalmente nos cortes para 
receber selador. 
         Deverão ser observados os cortes para colocação das peças de louça, conforme 
utilização indicada. 
21.2 – TAMPO DE MADEIRA 
         Junto ao balcão do cozinha deverá ser executado um passador de madeira de lei, de 
primeira qualidade, dimensões de 80 x 35 cm, para ser fixado com dobradiças junto ao 
tampo de concreto. 
 
22 – INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL 
          Quando uma das faces da estrutura, ou ambas, estiver junto a uma divisa, os pilares 
metálicos deverão ter embutidos tubos de PVC de diâmetro de 75mm para receber as águas 
pluviais da calha em chapa galvanizada número 20. 
 
23 - SERVIÇOS FINAIS 
23.1 – REMOÇÃO FINAL DE ENTULHO 

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e 
descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente. 
23.2 – LIMPEZA FINAL 
 Todas as pavimentações, revestimentos, vidros e etc. serão limpos, tendo-se o cuidado 
para que outras partes da obra não sejam danificadas por este serviço. 



23.3 – ARREMATES FINAIS E RETOQUES 
Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que 

forem necessários. 
23.4 - TESTE DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAÇÃO FINAL 

O Executante verificará cuidadosamente as perfeitas condições de funcionamento e 
segurança de todas as instalações, ferragens e etc., o que deve ser aprovado pelo fiscal da 
obra. 
23.5 - PLACA DE INAUGURAÇÃO 

Após a execução do prédio, a firma vencedora da licitação deverá executar placa de 
inauguração em aço inox conforme padrão indicado em detalhes anexos.  
23.6 - DESMONTAGEM DAS INSTALAÇÕES 

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado devendo ser feita imediatamente a 
retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade do Executante e 
entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser 
utilizada pelo Contratante. 
 
24 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Todos os projetos complementares e detalhamentos que sejam necessários para 
complementação do Projeto Arquitetônico que venham viabilizar à execução da obra e que 
sejam executados pela EMPRESA CONTRATADA. deverão ser entregues na Prefeitura 
Municipal , juntamente com ARTs de todos os responsáveis técnicos antes do início da obra, 
para análise pelo setor competente em cópia heliografica e arquivos eletrônicos. 

Os desenhos deverão ser fornecidos em formato .DC5 ou .DWG , e entregues em CD 
ou Zipdrive. 
 
25– OBSERVAÇÕES 

As especificações poderão ser revisadas conforme as necessidades do órgão 
responsável pelo projeto. 

Todos os materiais empregados na construção do prédio devem estar de acordo com 
as Normas Técnicas Brasileiras, para o uso específico. 
 
 

Santa Margarida do Sul, 21 de setembro de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

ADOLAR STÜKER 
Eng. Civil CREA: 76.978 
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ANEXO III 

 



ANEXO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO V 
 
 
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2012 
PROCESSO Nº 017/2012 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
(Anexar ao envelope nº 01 documentação) 

 
 
 
 

 
A Empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ N° 
___.____.____/_____-____ declara para os devidos fins que abre mão expressamente do 
prazo recursal, previsto no art. 109 da Lei de Licitações, referente à fase de Habilitação se 
habilitado for, no Edital de Tomada de Preço n° 001/2012 promovido pela Prefeitura 
Municipal de Santa Margarida do Sul. 
 
 

 
 

Em, ___/____/______. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Representante Legal 

Assinatura 
 



ANEXO VI 
 
 
 

À Comissão de Licitações 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO ART. 7º DA CF. 
(dentro do envelope nº 02) 

 
 
 
 
 
 
 ................................, inscrito no CNPJ nº.................., por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr(a)......................, portador (a) da Carteira de identidade 
nº..........................e do CPF nº ..........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do 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 (   ). 
 
 
 
 
 
......................................... 
(data) 
 
 

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

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

 



ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº ____/2012. (MINUTA). 
PROCESSO Nº 017/2012- TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2012. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM: 
 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços de construção de 
obras, de um lado o MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL, CNPJ nº 04.219.343/0001-
01, situada na BR 290,KM 392, s/nº, na cidade de Santa Margarida  do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul (RS), neste  ato representado pela Sra. Prefeita Municipal, CLAUDIA MARA 
GOULART BRASIL, de ora em diante simplesmente chamado de CONTRATANTE, e, de outro 
lado, ..................................com sede na Rua:............................, nº..........., na cidade de 
........................, inscrita no CNPJ sob o nº.............., representada neste ato por seu 
proprietário Sr........................ou Sr.........................................., tendo como Responsável 
Técnico o Sr.............................................., com inscrição no CREA sob o nº. 
..................................................... mediante procuração, de ora em diante chamada 
simplesmente de CONTRATADA, tem como justo e contratado o seguinte. 
 
Cláusula 1.ª. - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para 
construção com fornecimento de material e mão de obra de 01 (um) Ginásio Poliesportivo, 
junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rodrigues Alves no Município de Santa 
Margarida do Sul, de acordo com o PROGRAMA PIMES BADESUL – Contrato nº 0025/2012, 
conforme projetos e memorial descritivo e demais especificações, como composição de 
custos quantitativos e cronograma físico financeiro, e demais anexos da Tomada de Preços 
nº 001/2012. 
§ 1º – Além da mão de obra, cabe à CONTRATADA o fornecimento  do  material e  
equipamentos necessários a sua boa execução.  
§ 2º - Os materiais a serem  fornecidos e  os serviços a serem executados  deverão seguir 
rigorosamente o memorial descritivo fornecido junto com o Edital, que faz  parte integrante 
deste contrato.  
 
Cláusula 2.ª. - À CONTRATADA, não será admitida subempreitada, obrigando-se a executar 
as obras atendendo  às normas técnicas e legais vigentes, de modo a resguardar,  sob todos 
os aspectos, a segurança e o interesse público.  
 
Cláusula 3.ª. - A  CONTRATANTE exercerá  a fiscalização das obras, avaliação da qualidade do 
material utilizado  e a observação das especificações constantes no memorial descritivo, 
conforme atingidas as etapas do cronograma através do  Engenheiro do Município Sr. Adolar 
Stucker, conforme disposto no instrumento convocatório.  



§ 1º – Fica designado por parte da CONTRATANTE o Engenheiro Civil (..........), CREA n° ......, 
como servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra constante no Edital 
de Tomada de Preços n° 001/2012.  
§ 2º - Também caberá à  CONTRATANTE, a fiscalização dos aspectos legais, trabalhistas e 
previdenciários;  
§ 3º - O representante legal supramencionado manterá  um livro próprio para registro de 
todas as ocorrências relacionadas  com  a execução do  contrato, determinando  à  
CONTRATADA, o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos  observados, e 
estipulando  prazo para que sejam sanados. 
§ 4º - A CONTRATADA designa como seu preposto o Sr. (............), Engenheiro Civil registrado 
no CREA sob o nº (...............), assegurando, sob pena de responsabilidade, que o mesmo 
preenche as condições fixadas no instrumento convocatório.  
 
Cláusula 4.ª. - O  preço global a ser  pago pelo CONTRATANTE pelos serviços  objeto do 
presente instrumento, será de R$ (.......), sendo .... R$ (....) referente a materiais e R$ ..... 
(.......) referente a mão de obra, sem que incida sobre o mesmo qualquer reajuste e será 
pago parceladamente, somente após vistoria, aprovação e envio do boletim de medição, 
executado pelo Engenheiro Municipal Sr. Adolar Stucker, CONTRATANTE, certificando o fiel 
cumprimento do  memorial técnico descritivo integrante deste contrato, ao final de cada 
etapa da obra, conforme cronograma de execução anexado ao Edital.  
§ 1° – Antes do início  das obras,  a  CONTRATADA deverá apresentar ART de execução de 
responsável técnico da obra, vinculada a do projeto, bem  como efetuar o  seu  respectivo 
Registro (Matrícula), junto ao INSS;  
§ 2º - Quando da entrega da(s) obra(s) ou etapa das mesmas, o Município terá um prazo de 
até 03 (três) dias para verificação da conformidade do objeto com a especificação do Edital.  
§ 3º – Após a verificação, e conseqüente aprovação, será dada aceitação e emitido TERMO 
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, quando então, será aprovado pelo BADESUL, para a 
respectiva emissão das Notas Fiscais de Fatura e liberação das parcelas. 
§ 4º – Em  anexo à  Nota Fiscal de Fatura, a  Contratada deverá  juntar cópia  da CEI  
(Cadastro Específico do INSS), para recebimento parcial  e encerramento da obra. A última 
parcela fica condicionada à entrega da CND (Certidão Negativa  de Débito) demonstrando 
situação regular no cumprimento de encargos sociais com INSS da obra junto com a Nota 
Fiscal.  
§ 5º – No pagamento, será retido do valor da contratação, o ISSQN conforme legislação.  
§ 6º - As Notas Fiscais de Fatura, referentes a materiais e mão de obra, deverão  ser emitidas 
em separado, para fins de informação ao INSS.  
§ 7º O licitante vencedor deverá obrigatoriamente fornecer as Notas Fiscais de Fatura, em 
local de fácil visualização, a identificação do presente Processo Licitatório (nº 001/2012), a 
fim de acelerar o trâmite de recebimento dos produtos e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento.  
§ 8º - Havendo prorrogação  contratual que ultrapasse o prazo de 12 (doze) meses,  será 
concedido reajuste ao  preço, deduzido eventual antecipação concedida  a  título de 
reequilíbrio econômicofinanceiro, tendo como indexador o INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor).  



 
Cláusula 5.ª. - A CONTRATADA deverá facultar o livre acesso do representante e/ou 
servidores do CONTRATANTE em suas  fábricas, depósitos  e instalações, bem como a  todos  
os registros e documentos pertinentes à execução ora contratada, sem que tal fiscalização 
importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte do CONTRATANTE.  
 
Cláusula 6.ª. – A  CONTRATADA terá o prazo máximo de até 06 (seis) meses contados da 
Comunicação expedida pelo Município, para entregar a obra, sob pena de pagar multa de 
0,5% (meio por  cento) do valor  contratado por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por 
cento), que serão retidos do pagamento a ser efetuado.  
§ 1º - O início da (s) obra (s) é de 05 (cinco) dias após a assinatura do presente Contrato.  
§ 2º  - Qualquer  alteração no prazo  supra-referido dependerá  da prévia aprovação, por  
escrito, do CONTRATANTE.  
 
Cláusula 7.ª. - A CONTRATADA compromete-se a refazer, as suas custas, parcial ou 
totalmente, os serviços ora contratados, caso os apresentados não atendam aos critérios 
básicos  legalmente estabelecidos pela Secretaria Municipal de Transporte, Viação,Obras e 
Serviços. 
  
Cláusula 8.ª. – Caberá à CONTRATADA cumprir as Portarias  e Resoluções do Município, e 
ainda responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros 
por sua culpa ou dolo, bem como indenizar imediatamente os que eventualmente venha 
causar às instalações, prédios, mobiliário, máquinas e todos os demais pertences do 
CONTRATANTE e a de particulares, ainda que involuntários, praticados por seus 
funcionários;  
 
Cláusula 9.ª. Todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e sociais, em relação ao 
quadro de pessoal  que  prestará os  serviços ora  contratados, serão da exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA, assim como a responsabilidade civil e penal sobre 
eventuais danos e indenizações de qualquer  espécie, que os mesmos vierem  a  dar  causa, 
exonerando-se integralmente o CONTRATANTE;  
§ 1º - Ao  CONTRATANTE é reservado o direito de exigir, a  qualquer tempo durante a 
vigência do contrato,  a comprovação de regularidade dos referidos  encargos, sendo que a  
CONTRATADA obrigatoriamente deverá anexar junto a Nota Fiscal cópia da Sefip, FGTS e GPS 
da empresa do mês em referência.  
§ 2 – À  CONTRATADA obriga-se o  cumprimento do disposto no Inciso XXXII do Artigo 7º da 
Constituição Federal.  
 
Cláusula 10.ª. - A seleção dos profissionais que prestarão os serviços caberá exclusivamente 
à CONTRATADA, reservando-se o  CONTRATANTE o direito de  pedir a substituição de  
qualquer funcionário, por motivo de melhor qualificação dos serviços prestados, sempre que 
o  mesmo for considerado insatisfatório. 
Parágrafo único – A fiscalização  sobre todos os termos do presente  contrato a  ser exercida  
pelo CONTRATANTE, ocorrerá para preservar o interesse público, sendo que eventual atraso 



nesta tarefa, não lhe implicará co-responsabilidade pela eventual execução incorreta dos 
serviços.  
 
Cláusula 11 - Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as  seguintes 
penalidades, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei.  
a) – Advertência  por escrito sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais 
tenha concorrido. 
b) – Aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes 
casos:  
I - Quando os serviços não forem executados de acordo com as especificações da proposta 
ou,  
II – Quando não corrigir deficiência  ou não  refazer serviços  solicitados pelo CONTRATANTE, 
em tempo hábil, acertado pelos responsáveis técnicos da obra.  
c) – Suspensão do direito de licitar, num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta.  
d) – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar nos casos de falta grave.  
§ 1º – Para  efeitos da aplicação das  sanções previstas  nesta  cláusula, fica  a exclusivo 
critério do CONTRATANTE a definição do que  sejam “pequenas irregularidades”, “gravidade  
da falta” e “falta grave”. 
§ 2º – No  caso de  aplicação de multa, a  CONTRATADA será notificada,  por  escrito, da 
referida sanção, tendo ela  o prazo de  10 dias, contados  do  recebimento  da notificação,  
para recolher a importância à Secretaria da Fazenda, sendo  necessária a apresentação de  
comprovante do recolhimento, para liberação do pagamento da parcela que tiver direito.  
 
Cláusula 12 – Além das condições previstas nos artigos 77 a 79 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações futuras, o presente contrato poderá ser  rescindido, mediante termo próprio, na 
ocorrência das seguintes situações: 
a) – Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo  a  CONTRATADA,  nesta hipótese, 
pela execução até a data da ordem de paralisação dos mesmos, excluindo o montante das 
multas a pagar.  
b) – Pelo CONTRATANTE, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, 
sem que seja compelido a explicar os motivos determinantes, e, também, sem que seja 
obrigado a responder por ônus ou prejuízos resultantes, salvo o regularmente devido à  
CONTRATADA, excluindo o montante das multas a pagar.  
c) – Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que 
assista a CONTRATADA direito de indenização de qualquer espécie, na ocorrência das 
seguintes situações:  
I – Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas;  
II – Não recolher, no prazo determinado, as multas impostas;  
III – Abandono ou sublocação total ou parcial do serviço;  
IV - Manifesta deficiência do serviço;  
V - Falta grave ao Juízo do Município;  
VI - Falência ou insolvência;  
VII - Não der início às atividades no prazo previsto.  



 
Cláusula 13 - A entrega de documentos e/ou missivas trocadas entre a  CONTRATANTE e 
CONTRATADA será efetivada, via de protocolo, única  forma, aceita  como prova de entrega, 
por ambas as partes, durante o período de vigência deste Contrato.  
 
Cláusula 14 - As despesas e custeio das obras, objeto deste contrato serão subsidiadas com 
recursos consignados na seguinte Rubrica Orçamentária. 

 
Secretaria Municipal de Transporte, Viação, Obras e Serviços 

1.028 (299) 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 
1.056 (450) 4.4.90.51.00.00.00.00.1077 

 
Cláusula 15 - Aplica-se ao presente contrato, no que couberem, as disposições da Lei 8.666, 
de 21 de julho de 1.993, com as alterações introduzidas  pela Lei 8.883, de 08 de junho de  
1.994, e  os dispositivos da licitação modalidade Tomada de Preços n.º. 001/2012.  
Parágrafo único - Resta estabelecido o Foro da Comarca de São Gabriel - RS, o competente 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias advindas desta relação.  
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente contrato 
nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no, em 03 vias de igual teor e forma.  
 
 
 

Santa Margarida do Sul (RS), ......., de ........................ 2012. 
 
 
 

_________________________                           __________________________  
Claudia Mara Goulart Brasil     Empresa Contratada 
Prefeita Municipal      
 
 
_________________________    _________________________ 
Luiz Afonso de G. Rodrigues     Waner da Fontoura Pereira 
Sec. de Transp., Viação, Obras e Serv.   Procurador Jurídico 

 
 
 

 
 

 

   Esta minuta encontra-se examinada 
e aprovada por esta Procuradoria 
Jurídica. 

      Em ___-___-______. 

      ________________________ 

             Procurador Jurídico 


