
MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS N° 04/2022

MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2022

PROCESSO DE COMPRA Nº 178/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

O  PREFEITO  DE  PINHAL  DA  SERRA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  de

conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar nº 123, de 14 de

dezembro de 2006 e suas alterações, e com a Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, torna

público, para o conhecimento dos interessados, que no dia 20 de junho de 2022 (segunda-

feira), às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra – Setor de Licitações, situada na

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, n° 1294, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela

Portaria  nº  03/2022,  com a  finalidade  de  receber  os  documentos  de  habilitação  e  as  propostas  para

Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada Global, compreendendo material e mão

de obra, para EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR POPULAR.

Poderão  participar  da  licitação  as  empresas  do  ramo  pertinente  ao  objeto  ora  licitado,

CADASTRADAS no  Município  de  Pinhal  da  Serra,  ou  que  apresentarem  toda  a  documentação

necessária para o cadastro, conforme item 2.2 desse edital,  até o terceiro dia anterior ao fixado para o

recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, ou seja, até o  dia 15 de junho de 2022 (quarta-

feira).

1. DO OBJETO:

Constitui  objeto  da  presente  licitação  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA

ESPECIALIZADA  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,  COMPREENDENDO

MATERIAL  E  MÃO  DE  OBRA,  PARA  EXECUÇÃO  DE  RESIDÊNCIAS  UNIFAMILIAR

POPULAR, tudo conforme anexos que fazem parte integrante deste edital.

Parágrafo  Primeiro:  A  empresa  vencedora  do  certame  fornecerá  todo  o  material,  pessoal  e

equipamentos necessários para a execução da obra. 

Parágrafo Segundo: Não será admitida a subcontratação do objeto desta licitação. 

2.1. CREDENCIAMENTO:

O Credenciamento do representante da licitante, que não seja sócio-gerente ou diretor da empresa, será

feita mediante a apresentação de  Procuração ou  Carta Credenciamento (Anexo II) (ASSINATURA

COM FIRMA RECONHECIDA EM TABELIONATO). O credenciamento será necessário somente

para as empresas licitantes que se fizerem presentes no momento de abertura dos envelopes referentes a

este certame licitatório. Será admitido apenas um representante por empresa, o qual deverá estar munido

de documento oficial com foto.
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2.2 CADASTRO:

2.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Registro comercial no caso de empresa individual;

c) 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;

d) 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.

2.2.2. REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –

RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da  Fazenda Nacional –

PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

2.2.3. REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR:

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT). 

b) Declaração ou outro documento mencionando que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7° da

CF/88 combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei de Licitações, não possui no quadro funcional pessoas

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. (Conforme anexo IV)

2.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO E REGULARIDADE DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA NO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL – CREA-

RS, comprovando vínculo com o Responsável Técnico. 
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b) CERTIDÃO  DE  INSCRIÇÃO  E  REGULARIDADE  DE  REGISTRO  DE  PROFISSIONAL NO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL – CREA-

RS do responsável  técnico que se responsabilizará  pela  execução do serviço/obra,  comprovando

vínculo com a Empresa Licitante. 

Observação 1: O profissional técnico de nível superior indicado deverá ser o único responsável técnico em todas as

fases do procedimento licitatório e da execução contratual, admitida a substituição por profissionais de experiência

equivalente ou superior, desde que aprovada pelas Contratantes, nos termos do art. 30, §10, da Lei nº 8.666/93. 

Observação 2: O responsável técnico elencado no atestado de capacidade técnico-profissional deverá pertencer ao

quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, sendo a comprovação do vínculo

realizada mediante a apresentação de cópia autenticada da documentação, conforme a situação e como dispuser a

legislação vigente (Carteira de Trabalho e Previdência Social  (CTPS) ou cópia da folha do livro de Registro de

Empregados  da  empresa;  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  vigente;  Contrato  Social  em  vigor,  devidamente

registrado no órgão competente (se tratando de sócio ou diretor)).

c)  Comprovação de capacidade técnico-profissional através de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO –

CAT, NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

–  CREA-RS,  pelo qual  o seu Responsável Técnico tenha sido contratado para a execução de obras

similares em características e quantidades ao objeto do presente certame, sendo que este(s) atestado(s)

deverá(ao) ser de obra(s) já concluída(s).

Observação: Os certificados expedidos por Conselhos de outras regiões, cuja circunscrição não seja o

Estado do Rio Grande do Sul, no caso do CREA, estes deverão receber o visto do CREA/ RS (Resoluções

n°.s 266/79 e 413/97, CONFEA).

2.2.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento.

2.2.6. CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA

UNIÃO:

a) consulta  consolidada  de  pessoa  jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  emitida  em prazo  não

superior  a  15  (quinze)  dias  da  data  designada  para  a  apresentação  do  documento  (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/  )  

2.3.  Os documentos constantes dos itens 2.2.1 a 2.2.5, poderão ser apresentados em original, por cópia

autenticada por tabelião ou por Servidor do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os

documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de certificação digital, serão tidos como originais,

estando sua validade condicionada a verificação de autenticidade pela Administração.

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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2.3.1. As  empresas  que  optarem  por  autenticarem os  documentos  por  funcionário  da  administração

municipal,  deverá fazê-lo,  30 (trinta) minutos antes  do início do processo licitatório.  Os documentos

expedidos pela internet poderão ser apresentados através de cópia reprográfica sem autenticação (cópia

simples), entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela

comissão de Licitações.

Observação: Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes  à  matriz  ou a filial  da

empresa que ora se habilita para este certame licitatório.

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS:

3.1. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos 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 se sugere a seguinte inscrição:

ENVELOPE  Nº  01  –  DOCUMENTOS  PARA

HABILITAÇÃO

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

Município de Pinhal da Serra

Tomada de Preços nº 04/2022

Data e hora da abertura.

Razão Social e CNPJ.

Endereço completo do licitante.

E-mail e telefone.

Município de Pinhal da Serra

Tomada de Preços nº 04/2022

Data e hora da abertura.

Razão Social e CNPJ.

Endereço completo do licitante.

E-mail e telefone.

3.2 .  Cada envelope deverá conter  a  documentação e as  informações necessárias  ao processamento e

julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando,

respectivamente, as determinações constantes nos itens 3, 4 e 5 do presente edital.

3.3 .  Os  preços  propostos  serão  considerados  completos  e  suficientes  para  o  objeto  licitado,  sendo

desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte

da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da empresa participante do processo licitatório,

devendo observar com rigor, quando da elaboração da proposta, para que não faça cotação errada.

3.4 . A apresentação da proposta pela empresa participante, implica aceitação deste edital, bem como das

normas legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento

de todas as disposições contidas nesta licitação. Caso não cumpra as disposições contidas neste edital,

será imputada a empresa vencedora a pena prevista no art. 87, III da Lei de Licitações, pelo prazo de 24

(vinte e quatro) meses.

Observação:  Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à

licitação os participantes retardatários.

4. HABILITAÇÃO:

4.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01:
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a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) atualizado, fornecido pelo

Município. 

b) Termo de Renúncia (Anexo VIII) (não obrigatório). 

4.2. Se o Certificado de Registro Cadastral – CRC do licitante estiver dentro do prazo de validade, mas

houver vencido alguma das certidões, poderá apresentar, juntamente ao CRC, a correspondente certidão

atualizada.

4.3. Se  o  proponente  se  fizer  representar,  deverá  juntar  procuração  ou  carta  de  credenciamento,

outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação.

(Conforme anexo II).

4.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º

123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração firmada por

contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove

que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos

previstos neste edital. (Conforme anexo III).

4.5. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite de R$

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de

2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador ou

representante legal,  ou qualquer outro documento oficial  que comprove que se enquadra como

beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital.

4.6. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.4, que

possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, terá sua habilitação condicionada à

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 dias úteis, a contar da data

em que for declarada como vencedora do certame.  (art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123 de 14 de

dezembro de 2006).

4.7. 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, no envelope nº 01, ainda que apresentem alguma

restrição.

4.8. O prazo de que trata o item 4.6 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.

4.9. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.6,  implicará na decadência do

direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  penalidades  previstas  no item  15.5, sendo  facultado  à

Administração convocar  os  licitantes  remanescentes,  na ordem de classificação,  para a  assinatura do

contrato, ou revogar a licitação.  (art. 43, § 2º, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de

2006).
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5. PROPOSTA (conforme Anexo V):

5.1. Deverá conter no envelope nº 02:

5.1.1 PROPOSTA  FINANCEIRA, rubricada  em  todas  as  páginas  e  assinada  na  última  pelo

representante  legal  da  empresa,  mencionando o  preço  global  para  a  execução  da  obra,  objeto  desta

licitação, onde deverão estar incluídos todos os valores relativos à prestação do serviço, ao emprego de

material e à utilização de equipamento para a execução do objeto, cotados em moeda corrente nacional e

considerando-se  até  duas  casas  decimais  após  a  vírgula,  em  conformidade  às  especificações

particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento e especificações técnicas.

Observação  1: No  valor  proposto  deverão  estar  incluídos  todos  os  custos  diretos  e  indiretos,  que

eventualmente  incidam sobre  a  execução  do  objeto,  que  correrão  por  conta  do  licitante,  tais  como:

equipamentos mecânicos, galpão de obra para abrigo do pessoal, ferramentas e materiais, equipamentos

de proteção individual conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho, utensílios, transporte, os

serviços auxiliares a execução dos serviços, todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas,

encargos sociais, e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados. 

Observação 2: A proposta global deverá apresentar o custo total da obra de acordo com o projeto básico;

Observação 3: A proposta de validade da proposta será, de no mínimo, 120 (cento e vinte) dias.

5.1.2 A proposta  financeira,  sob  pena  de  desclassificação,  deverá  vir  acompanhada  pelos  seguintes

documentos:

a) PLANILHA DE ORÇAMENTO contendo a composição do preço total com o valor de quantitativos

e  custos  unitários,  onde  constem  separadamente  as  parcelas  relativas  à  mão  de  obra,  materiais,

equipamentos e serviços, e o detalhamento de encargos sociais e composições do BDI que integram o

orçamento; 

b) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, que deverá ter como base o elaborado pelo Município,

atentando para o prazo máximo de execução das etapas da obra;

c) QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI;

d) ENCARGOS SOCIAIS.

Observação: A proposta das empresas não deverão ser superiores ao valor máximo estipulado

no Anexo I sob pena de desclassificação das mesmas.
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6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE:

6.1.  Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem

como com preço global superestimado ou inexequível.

7. JULGAMENTO:

7.1. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e o julgamento será realizado pela Comissão

Julgadora, levando em consideração o menor preço global para a execução dos serviços licitados.

7.2.  Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, serão acrescidos

15% sobre o valor bruto, o correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Município.

Observação 1: Por se tratar de julgamento global, ou seja, uma única licitante vencedora para a execução

da obra, a licitante deverá cotar a totalidade dos itens, sob pena de desclassificação.

Observação 2: O preço proposto será fixo não se admitindo reajustes sob qualquer título. A licitante

vencedora deverá prestar garantia dos serviços realizados na obra de acordo com a legislação vigente.

8. CRITÉRIO DE DESEMPATE:

8.1.  Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 4.4 e 4.5, deste edital.

8.2.  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.  (art. 44, § 1º, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro

de 2006).

8.3. 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.

8.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:   (art. 45, da Lei

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006).

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 e de acordo com o item 5

desse  edital,  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 MEs, EPPs ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem nas hipóteses

dos itens 4.4 e 4.5 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e forma prevista na alínea “a”.

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  em  que  serão  convocadas  para  a

apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

8.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do

item 8.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente

de menor valor.
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8.6. O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital, não se aplicam 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 dos itens 4.4 e 4.5 deste edital), aplicando-se de imediato o item 8.7, se for o caso.

8.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o disposto no §2º do art. 3º e §2º

do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 8.666/1993.

9. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:

9.1. Após a organização e exame do processo licitatório, se nenhuma irregularidade for verificada, será

homologado  e  adjudicado  à  empresa  que  apresentar  a  proposta  mais  vantajosa  de  acordo  com  as

especificações constantes no edital, realizando-se termo de contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1º

e art. 79, § 5º da lei 8.666/93.

9.2. Ao município fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em parte ou no todo,

sem direito de indenização aos participantes do certame. (Art. 49, Lei 8666-93)

9.3 A homologação e adjudicação do julgamento desta licitação são de competência do Prefeito.  (Art. 43,

inciso VI, Lei 8666-93)

10. DOS RECURSOS:

10.1. Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e

parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

10.2.  O prazo para interposição de recursos relativos às decisões da Comissão de Licitações será de 5

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme alíneas “a” a “f” do inciso

I, art. 109 da Lei 8.666/93.

10.3. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar as contrarrazões

do recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme Lei 8.666/1993, art. 109, § 3º.

10.4. O recurso será dirigido ao Prefeito, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá

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

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

úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade, conforme Lei 8.666/1993, art.

109, § 4º.

11. PRAZOS, CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

11.1.  Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o

vencedor para assinar o contrato em igual prazo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo

das penalidades previstas no item 15.5 deste edital.

11.2.  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, ou então revogará a licitação.
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11.3.  O  prazo  de  vigência  do  contrato  será  de  270 (duzentos  e  setenta)  dias,

contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo

com o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações. A execução dos serviços

deverá obedecer o Cronograma Físico-Financeiro, integrante do presente Contrato.

11.4. É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame não tenha débitos com

os Municípios de Pinhal da Serra.

11.5. O início da obra deverá iniciar imediatamente após a emissão da ordem de início expedida pelo setor

competente.

11.6. Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, a licitante vencedora deverá protocolar

na Secretaria Municipal de Administração a solicitação, no máximo 15 (quinze) dias consecutivos, antes

do encerramento do prazo contratual. Encaminhamento com prazo inferior ao citado não será aceito pelo

Município.

12. DA GARANTIA DO CONTRATO:

12.1. A empresa deverá apresentar garantia de 5% do valor do contrato, conforme

art. 56 da Lei 8.666/93, num prazo de até 5 (dias) após a assinatura do contrato.

Parágrafo único:  A ordem de início da obra será emitida pela engenheira civil do

Município de Pinhal da Serra, Carla Zanette, matrícula nº 961, após a comprovação da

efetivação da garantia do contrato. 

12.2. Caso a empresa vencedora queira optar pela carta fiança bancaria ou seguro-garantia, esta deverá

ser apresentada no seu original, junto ao comprovante de pagamento do prêmio, e terá validade por todo o

período de execução do contrato,  acrescido de 60 (sessenta) dias.  Caso a licitante optar  pelo

depósito  em  moeda  corrente,  a  mesma  deverá  solicitar  à  administração  n°  de  conta  bancaria  para

depósito.

12.3.  A garantia prestada será liberada ou restituída ao  término da vigência do contrato,  se não

utilizada nas formas do  artigo 86, parágrafo 3° da Lei 8.666/93, após a CND emitida pelo INSS

referente à obra e a apresentação da ART da execução da mesma. Contudo, reverterá a garantia a

favor do município,  no caso de rescisão do contrato por culpa exclusiva da licitante vencedora,  sem

prejuízo da indenização por perdas e danos porventura cabíveis da obra.

12.4. Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida, além do principal, será

devolvida também correção monetária auferidos durante todo o período que esteve aplicado. A garantia

será liberada após o recebimento definitivo da obra.
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12.5.  O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante dispõe o artigo 618 do

código Civil Brasileiro, e por 20 (vinte) anos, nos termos da súmula 194 do superior tribunal de Justiça.

12.6.  A Contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões

que, por ventura, se fizerem necessárias até o limite de 25% fixado por lei.

13. DAS OBRIGAÇÕES:

13.1. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar  a  obra  de  acordo  com o  projeto  e  especificações  técnicas,  sendo-lhe  vedado  introduzir

modificações nos projetos, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por

escrito, do MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal da Administração; 

b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, segurança, resistências recomendadas pela

ABNT; 

d) Acompanhar o cronograma físico da obra de modo a não provocar atrasos; 

e)  Não subempreitar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no

Edital; 

f) Submeter-se a FISCALIZAÇÃO do Município;

g) Manter,  no canteiro de obras responsável técnico devidamente credenciado através de ART/RRT e

preposto  aceito  pelo  MUNICÍPIO,  para  representá-lo  na  execução  do  Contrato,  os  quais  serão

responsáveis pelo preenchimento do “Diário de Obra”; 

h) Fornecer relação mensal dos empregados e sua qualificação, que prestarão serviços na obra, a qual

deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização; 

i)  Comprovar  mensalmente,  perante  a  Secretaria  Municipal  da  Administração,  o  pagamento  das

obrigações decorrentes da legislação trabalhista,  da previdência social,  ISS, através  da documentação

hábil; 

j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do

contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de má execução ou de uso de

materiais inadequados apontados pela FISCALIZAÇÃO.

k) Submeter-se às disposições legais em vigor; 

l) Manter-se durante toda a execução deste Contrato nas condições de habilitação e qualificações exigidas

na licitação. 

m) Manter guardados em segurança os materiais e equipamentos de construção; 

n) Cumprir  o  estabelecido nas  especificações técnicas  e  plantas  anexas ao processo licitatório TP nº

04/2022, que passam a fazer parte integrante do presente contrato;

o) Providenciar a placa da obra;

p)  Deverá apresentar, em até 30 dias após a ordem de início da obra a matrícula da obra no Sistema

Nacional de Seguridade Social (CEI – Cadastro Específico de INSS).
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13.2. São obrigações do CONTRATANTE: 

a) Atender as solicitações de esclarecimentos, da CONTRATADA.

b) Inspecionar e fiscalizar a execução e a qualificação do objeto contratado, conforme especificações do

ato convocatório.

c) Transmitir, por escrito, todas as ordens de serviços ou comunicações entre a CONTRATADA a fim de

que produza efeitos.

d) Efetuar o pagamento no modo e no prazo ajustado;

e) Fornecer as orientações necessárias para a correta execução dos serviços,  através da realização de

reuniões, sempre que necessário;

f) Acompanhar a execução dos serviços contratados e verificar se os mesmos estão de acordo com o

cronograma a ser apresentado à CONTRATADA;

g) Decidir sobre casos omissos nas especificações

h)  Registrar  quaisquer  deficiências  na  execução  dos  serviços,  encaminhando  cópia  para  a  empresa

CONTRATADA.

14. DAS RESPONSABILIDADES: 

14.1. A CONTRATADA é responsável para com o MUNICÍPIO e para com terceiros: 

a) Por danos causados ao MUNICÍPIO ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou

negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários; 

b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato; 

c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os

defeitos  que  forem  apontados  pela  FISCALIZAÇÃO  e  desfazer  aqueles  que  esta  condenar  como

imprestáveis, impróprios ou mal executado; 

d) Pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

execução  do  Contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  esta  responsabilidade  à  FISCALIZAÇÃO  ou  o

acompanhamento pelo órgão interessado; 

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato e

sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao MUNICÍPIO a

responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização

e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis. 

14.2. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato. 

14.3. Todos  e  quaisquer  riscos  de  acidente  de  trabalho  serão  de  inteira  responsabilidade  da

CONTRATADA, devendo ser cobertos por esta, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da

obra.

14.4. Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento ao Contratante, que

terá um prazo de 15 (quinze) dias para proceder às vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento

Provisório. 

14.5. O serviço executado pela Contratada que não satisfaça as condições de recebimento serão recusados

pela Fiscalização e deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato.
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14.6. A critério do Contratante,  desde que o fixado no item anterior se torne inexequível,  poderá ser

concedido novo prazo para refazer ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse

prazo, a Contratada poderá ser penalizada conforme previsto neste edital.

14.7. Decorridos  no  mínimo  15  (quinze)  dias,  e  no  máximo  30  (trinta)  dias,  contados  da  data  do

recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as

reclamações  da  Fiscalização,  referentes  a  defeitos  construtivos,  falhas  de  execução  e  exigências

contratuais, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

14.8. O  Recebimento  Provisório  ou  Definitivo  da  obra  não  exime  a  CONTRATADA  das

responsabilidades legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 05 (cinco) anos,

durante os quais ficará obrigada a saná-lo sem ônus para o MUNICÍPIO, conforme Art.618 da CC. 

14.9. O  não  cumprimento  desta  responsabilidade,  além  das  providências  administrativas  e  judiciais

cabíveis, implicará na declaração de inidoneidade da CONTRATADA perante o MUNICÍPIO.

15. DAS PENALIDADES:

15.1. Poderão ser aplicadas às empresas quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a 88, da Lei

8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

15.2. Em conformidade com o disposto nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 8666/93, a Contratada, pelo

descumprimento das cláusulas contratuais e legais, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

15.2.1. Advertência  por  escrito  sempre  que  verificadas  pequenas  irregularidades  para  as  quais  tenha

concorrido; 

15.2.2. Por dia de atraso no início dos serviços ou na entrega da obra, multa no valor de 0,5 % (zero

vírgula cinco por cento) do valor do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), que serão retidos do

pagamento a ser efetuado;

15.2.3. Multa  de  8% (oito  por  cento)  no caso  de  inexecução  parcial  do  contrato  que  será  retida  do

pagamento a ser efetuado, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de

contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano).

15.2.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total do contrato e no

caso  de  atraso  na  entrega  da  Obra,  cumulada  com  a  pena  de  suspensão  do  direito  de  licitar  e  o

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos); 

15.2.5. As multas são independentes e a aplicação de uma, não exclui a das outras. 

15.3. Será aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido da contratação, quando a

CONTRATADA: 

a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços a FISCALIZAÇÃO; 

b)  Transferir  ou  ceder  suas  obrigações,  no  todo ou  em parte  a  terceiros,  sem prévia  autorização  da

contratante; 

c)  Executar  os  serviços  em  desacordo  com  o  projeto,  normas  técnicas  ou  especificações,

independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias a suas expensas; 

d) Desatender as determinações da FISCALIZAÇÃO; 
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e) Cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas

multas aplicadas pelos órgãos competentes e razão da infração cometida; 

f) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados; 

g) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-

fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA em

reparar os danos causados. 

15.4. As  multas  serão  abatidas  dos  pagamentos  devidos  ou,  ainda,  quando  for  o  caso,  cobradas

judicialmente. 

15.5. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

15.6. A causa determinante de qualquer penalidade deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir

comunicado por escrito pelo MUNICÍPIO a direção da CONTRATADA, para, querendo, exercer direito

de defesa. 

15.7. Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á a CONTRATADA a pena de suspensão temporária de

participar em licitação em contratar com a Administração direta e Indireta do MUNICÍPIO, pelo prazo de

02 (dois) anos, em função da gravidade da falta cometida. 

15.8. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

15.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15.10. A Engenheira Civil  do Município de Pinhal da Serra,  Carla Zanette,  matricula n° 961, será a

responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra, para no caso de paralisação, ou atraso da obra,

informar por escrito à administração, para posteriormente serem tomadas as medidas cabíveis quanto as

Penalidades e Sanções Administrativas.

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

16.1.  Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pelo

contratante em tantas parcelas quantas forem as medições realizadas pela engenheira civil Carla Zanette,

matricula 961 (Pinhal da Serra), e será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a liquidação da

nota fiscal correspondente.

16.2. Serão processadas as retenções previdenciárias e tributárias nos termos da lei que regulamenta a

matéria.

16.3. O pagamento somente será liberado mediante apresentação da nota fiscal, com a descrição detalhada

dos serviços prestados, acompanhada da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS

relativo aos empregados utilizados na prestação do serviço.

16.4. É condição para liberação do pagamento, que a contratada tenha apresentado as respectivas ART´s /

RRT´s de execução dos serviços, bem como a matrícula da obra no Sistema Nacional de Seguridade

Social (INSS).

16.5. É condição para liberação do pagamento, que a contratada apresente o Diário de Obras, para cada

medição.
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16.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal deverá constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nº da

Tomada de preços, nº do Processo de Licitação, nº do empenho, nome e nº do banco, da agência e da c/c

da contratada, bem como, se a empresa é optante do “SIMPLES”, e a matrícula CEI da obra.

16.7. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada deverá apresentar documento expedido pela Receita

Federal demonstrando essa condição.

16.8. As  despesas  bancárias  decorrentes  de  transferências  de  valores  para  outras  praças,  serão  de

responsabilidade da CONTRATADA.

16.9. A última parcela somente será paga após a conclusão total da obra, que será através do Termo de

Recebimento Definitivo, lavrado pela engenheira do Município responsável pela fiscalização da obra,

com apresentação da CND emitida pelo INSS referente a Obra.

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

17.1.  As despesas  decorrentes  da  contratação  oriunda  desta  licitação  correrão  à  conta  das  seguintes

dotações orçamentárias:

 33.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta.

18. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

18.1.  A impugnação ao edital  será feita na forma do art.  41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se as

seguintes normas:

a)  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação

desta Lei nº 8666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até

3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

b) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos ao PREFEITO, durante o horário de expediente que

se inicia às 8 h e se encerra às 17 h, sem prejuízo do protocolo do original obedecidos os prazos das

alíneas “a”.

c) NÃO serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou por

qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1.  Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus

incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993.

19.2.  Não  serão  admitidas,  por  qualquer  motivo,  modificações  ou  substituições  das  propostas  ou

quaisquer outros documentos.

19.3.1. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar

atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 4.3 desse edital, e os

membros da Comissão Julgadora.
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19.3.2.  Não serão lançadas em ata, 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 nº 8.666/1993).

19.4. Informações serão prestadas aos interessados no horário da 8h às 17h, na Prefeitura Municipal de

Pinhal da Serra, na Secretaria Municipal de Administração – Setor de Licitações, na Av. Luiz Pessoa da

silva Neto, nº1294, pelo telefone 54 3584 0250.

19.5. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

I – Item; 

II – Modelo de Credenciamento - (Carta de Representação);

III – Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP;

IV – Modelo de Declaração que não emprega menor;

V – Modelo de Proposta;

VI – Minuta de Contrato; 

VII – Projetos;

VIII – Termo de Renúncia.

Pinhal da Serra, 01 de junho de 2022.

_______________________________________

José Robison Rodrigues Duarte

Prefeito

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por este

Departamento Jurídico, em 01/06/2022.
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ANEXO II

Modelo de Carta de Representação/ Credenciamento

CARTA DE REPRESENTAÇÃO/ CREDENCIAMENTO

A....................(Razão  Social  da  empresa)..................,  CNPJ  ..............................,  com

endereço  à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-

proprietário,  presidente,  gerente,  diretor),  .......................(nacionalidade),  ........................

(estado  civil),  portador  do  RG  n  ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente

à  .................................,  CONSTITUI como  seu  representante  no  certame  licitatório  –

modalidade  Tomada de  Preços para Obras nº  04/2022 a  ser  realizado pelo  Município de

Pinhal  da  Serra,  o  Sr.(a)  ..........................................,  (nacionalidade),  ........................(estado

civil),  portador  do  RG  n  ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente

à ................................., que poderá formular ofertas e lances de preço e praticar os demais atos

pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive renúncia ao direito de interpor e

desistir de recursos.

Local e data,

                ________________________________________________________________

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa – Com firma reconhecida)

OBSERVAÇÃO:  Ao  se  utilizar  deste  modelo,  o  mesmo  deverá  estar  obrigatoriamente

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa

(Contrato Social ou documentação equivalente, previsto no item 2.2.1, deste Edital)
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ANEXO III

Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP

A....................(Razão  Social  da  empresa)..................,  CNPJ  ..............................,  com

endereço  à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-

proprietário,  presidente,  gerente,  diretor),  .......................(nacionalidade),  ........................

(estado  civil),  portador  do  RG  n  ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente

à ................................., declara sob as penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos legais

para  qualificação  como  ME  ou  EPP,  estando  apta  a  usufruir  do  tratamento  favorecido

instituído pela Lei Complementar n. 123/2006. 

Local e data

                                    ___________________________________________

(Assinatura e identificação, preferencialmente, do CONTADOR responsável pela empresa,

ou do próprio representante da empresa)
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ANEXO IV

Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A....................(Razão  Social  da  empresa)..................,  CNPJ  ..............................,  com

endereço  à.............................,  através  do  seu  ................................  (proprietário,  sócio-

proprietário,  presidente,  gerente,  diretor),  .......................(nacionalidade),  ........................

(estado  civil),  portador  do  RG  n  ...............................,  CPF  n.  .............................,  residente

à .................................,

 declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)

anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  de  16  (dezesseis)  anos  em  qualquer

trabalho, salvo na condição de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso XXXIII do art. 7º

da Constituição República Federativa do Brasil.

Local e data

                                _______________________________________

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO V

Modelo de Formulário

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

AO MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA/ RS

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

EMPRESA:_________________________________________CNPJ:___________________________

ENDEREÇO:________________________________________________

TELEFONE:__________________________ E-MAIL: ________________________________

CIDADE:____________________________________

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:_________________________________CPF:_______________

VALIDADE DA PROPOSTA:______________DIAS. (Não inferior a 60 (sessenta)dias).

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital.

Item Quant. Un. Descrição do objeto Valor Unitário Valor Total

1 3 un. EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIA
UNIFAMILIAR POPULAR

Valor total por extenso:_____________________________________________________

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações,

bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os  custos,  como de

fretes,  impostos, obrigações entre outros.

____________________________, ____de ________de 2022.

______________________________________________________

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA

CNPJ: 04.213.870/0001-08

ENDEREÇO: Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294, Centro, Pinhal da Serra – RS

CEP: 95.390-000

TELEFONE: (54) 3584-0250

REPRESENTANTE LEGAL: José Robison Rodrigues Duarte          CPF: 004.023.430-42

EMPRESA CONTRATADA: 

CNPJ: 

TELEFONE:

E-MAIL: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

RG:                                                 CPF: 

As partes acima identificadas celebram o presente CONTRATO, advindo da Tomada de

Preços nº  04/2022,  obedecendo integralmente  às  disposições  do edital,  às  normas  da  Lei  Federal  nº

8.666/1993 e suas alterações, bem como demais legislações pertinentes à matéria, o qual será regido pelos

termos  da  proposta  da  CONTRATADA  pelo  edital  e  seus  anexos,  que  fazem  parte  do  presente

instrumento como se nele estivessem transcritos, e pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: 

1.1.  O  presente  contrato  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  sob  regime  de

empreitada Global, compreendendo material e mão de obra, para EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS

UNIFAMILIAR POPULAR, através do Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços para

Obras n° 04/2022 e Processo de compra n° 178/2022.

1.2 Os serviços serão executados conforme projeto básico que instruiu o processo licitatório e as demais

condições estabelecidas no edital e na legislação pertinente.

1.3 Quaisquer omissões, incorreções ou discrepâncias eventualmente encontradas pela CONTRATADA

no decorrer da execução dos serviços, deverão ser comunicadas, por escrito, ao CONTRATANTE.

1.4  Nenhuma  modificação  poderá  ser  introduzida,  sem  o  consentimento  prévio  e  expresso  do

CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO: Pelo objeto da presente contratação o CONTRATANTE pagará

a CONTRATADA a importância total de R$ XXXXX (XXXXXXX).
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO: 

3.1.  Os pagamentos serão efetuados de  acordo com o cronograma físico-financeiro  apresentado pelo

contratante em tantas parcelas quantas forem as medições realizadas pela engenheira civil Carla Zanette,

matricula 961 (Pinhal da Serra), e será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a liquidação da

nota fiscal correspondente.

3.2. Serão processadas as retenções previdenciárias e tributárias nos termos da lei que regulamenta a

matéria.

3.3. O pagamento somente será liberado mediante apresentação da nota fiscal, com a descrição detalhada

dos serviços prestados, acompanhada da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS

relativo aos empregados utilizados na prestação do serviço.

3.4. É condição para liberação do pagamento, que a contratada tenha apresentado as respectivas ART´s /

RRT´s de execução dos serviços, bem como a matrícula da obra no Sistema Nacional de Seguridade

Social (INSS).

3.5.  É condição para liberação do pagamento, que a contratada apresente o Diário de Obras, para cada

medição.

3.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal deverá constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nº da

Tomada de preços, nº do Processo de Licitação, nº do empenho, nome e nº do banco, da agência e da c/c

da contratada, bem como, se a empresa é optante do “SIMPLES”, e a matrícula CEI da obra.

3.7. Em sendo optante do “SIMPLES” a contratada deverá apresentar documento expedido pela Receita

Federal demonstrando essa condição.

3.8. As  despesas  bancárias  decorrentes  de  transferências  de  valores  para  outras  praças,  serão  de

responsabilidade da CONTRATADA.

3.9.  A última parcela somente será paga após a conclusão total da obra, que será através do Termo de

Recebimento Definitivo, lavrado pela engenheira do Município responsável pela fiscalização da obra,

com apresentação da CND emitida pelo INSS referente a Obra.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO: 

4.1.  O prazo  de  vigência  do  contrato  será  de  270  (duzentos  e  setenta)  dias,  contados  a  partir  da

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 57, da Lei Federal nº

8.666/1993 e suas alterações. A execução dos serviços deverá obedecer o Cronograma Físico-Financeiro,

integrante do presente Contrato.

4.2. É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame não tenha débitos com o

Município de Pinhal da Serra.

4.3. O início da obra deverá iniciar imediatamente após a emissão da ordem de início expedida pelo setor

competente.

4.4. Em caso de eventual necessidade de aditamento de prazo, a licitante vencedora deverá protocolar

na Secretaria Municipal de Administração a solicitação, no máximo 15 (quinze) dias consecutivos, antes

do encerramento do prazo contratual. Encaminhamento com prazo inferior ao citado não será aceito pelo

Município.
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CLÁUSULA QUINTA: DA GARANTIA DO CONTRATO:

5.1. A empresa deverá apresentar garantia de 5% do valor do contrato, conforme art. 56 da Lei

8.666/93, num prazo de até 5 (dias) após a assinatura do contrato.

§1º. A ordem de início da obra será emitida pela engenheira civil do Município de Pinhal da Serra,

Carla Zanette, matrícula nº 961, após a comprovação da efetivação da garantia do contrato. 

5.2.  Caso a empresa vencedora queira optar pela carta fiança bancaria ou seguro-garantia, esta deverá

ser apresentada no seu original, junto ao comprovante de pagamento do prêmio, e terá validade por todo o

período de execução do contrato,  acrescido de 60 (sessenta) dias.  Caso a licitante optar  pelo

depósito  em  moeda  corrente,  a  mesma  deverá  solicitar  à  administração  n°  de  conta  bancaria  para

depósito.

5.3.  A garantia  prestada  será  liberada  ou  restituída ao  término  da  vigência  do  contrato,  se  não

utilizada nas formas do  artigo 86, parágrafo 3° da Lei 8.666/93, após a CND emitida pelo INSS

referente a obra e a apresentação da ART da execução da mesma. Contudo, reverterá a garantia a

favor do município,  no caso de rescisão do contrato por culpa exclusiva da licitante vencedora,  sem

prejuízo da indenização por perdas e danos porventura cabíveis da obra.

5.4.  Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida, além do principal, será

devolvida também correção monetária auferidos durante todo o período que esteve aplicado. A garantia

será liberada após o recebimento definitivo da obra.

5.5.  O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos,  consoante dispõe o artigo 618 do

código Civil Brasileiro, e por 20 (vinte) anos, nos termos da súmula 194 do superior tribunal de Justiça.

5.6.  A Contratada  é  obrigada  a  aceitar  nas  mesmas  condições  contratuais  os  acréscimos  ou

supressões que, por ventura, se fizerem necessárias até o limite de 25% fixado por lei.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES 

6.1. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar  a  obra  de  acordo  com o  projeto  e  especificações  técnicas,  sendo-lhe  vedado  introduzir

modificações nos projetos, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por

escrito, do MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal da Administração; 

b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, segurança, resistências recomendadas pela

ABNT; 

d) Acompanhar o cronograma físico da obra de modo a não provocar atrasos; 

e)  Não subempreitar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no

Edital; 

f) Submeter-se a FISCALIZAÇÃO do Município;

g) Manter,  no canteiro de obras responsável técnico devidamente credenciado através de ART/RRT e
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preposto  aceito  pelo  MUNICÍPIO,  para  representá-lo  na  execução  do  Contrato,  os  quais  serão

responsáveis pelo preenchimento do “Diário de Obra”; 

h) Fornecer relação mensal dos empregados e sua qualificação, que prestarão serviços na obra, a qual

deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização; 

i)  Comprovar  mensalmente,  perante  a  Secretaria  Municipal  da  Administração,  o  pagamento  das

obrigações decorrentes da legislação trabalhista,  da previdência social,  ISS, através  da documentação

hábil; 

j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do

contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de má execução ou de uso de

materiais inadequados apontados pela FISCALIZAÇÃO;

k) Submeter-se às disposições legais em vigor; 

l) Manter-se durante toda a execução deste Contrato nas condições de habilitação e qualificações exigidas

na licitação;

m) Manter guardados em segurança os materiais e equipamentos de construção; 

n) Cumprir  o  estabelecido nas  especificações técnicas  e  plantas  anexas ao processo licitatório TP nº

02/2022, que passam a fazer parte integrante do presente contrato;

o) Providenciar a placa da obra;

p)  Deverá apresentar, em até 30 dias após a ordem de início da obra a matrícula da obra no Sistema

Nacional de Seguridade Social (CEI – Cadastro Específico de INSS).

6.2 São obrigações do CONTRATANTE: 

a) Atender as solicitações de esclarecimentos, da CONTRATADA.

b) Inspecionar e fiscalizar a execução e a qualificação do objeto contratado, conforme especificações do

ato convocatório.

c) Transmitir, por escrito, todas as ordens de serviços ou comunicações entre a CONTRATADA a fim de

que produza efeitos.

d) Efetuar o pagamento no modo e no prazo ajustado;

e) Fornecer as orientações necessárias para a correta execução dos serviços,  através da realização de

reuniões, sempre que necessário;

f) Acompanhar a execução dos serviços contratados e verificar se os mesmos estão de acordo com o

cronograma a ser apresentado à CONTRATADA;

g) Decidir sobre casos omissos nas especificações

h)  Registrar  quaisquer  deficiências  na  execução  dos  serviços,  encaminhando  cópia  para  a  empresa

CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE: 

7.1. A CONTRATADA é responsável ainda, para com o MUNICÍPIO e para com terceiros: 

a) Por danos causados ao MUNICÍPIO ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou

negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários; 
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b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato; 

c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os

defeitos  que  forem  apontados  pela  FISCALIZAÇÃO  e  desfazer  aqueles  que  esta  condenar  como

imprestáveis, impróprios ou mal executado; 

d) Pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

execução  do  Contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  esta  responsabilidade  à  FISCALIZAÇÃO  ou  o

acompanhamento pelo órgão interessado; 

e) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato e

sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao MUNICÍPIO a

responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização

e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis. 

7.2. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato.

7.3. Todos  e  quaisquer  riscos  de  acidente  de  trabalho  serão  de  inteira  responsabilidade  da

CONTRATADA, devendo ser cobertos por esta, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da

obra. 

7.4. Quando a obra ficar inteiramente concluída, a Contratada dará conhecimento ao Contratante, que terá

um prazo de 15 (quinze) dias para proceder às vistorias necessárias e lavrar o Termo de Recebimento

Provisório. 

7.5. O serviço executado pela Contratada que não satisfaça as condições de recebimento serão recusados

pela Fiscalização e deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no Contrato. 

7.6. A critério  do Contratante,  desde que  o fixado no item anterior  se torne  inexequível,  poderá  ser

concedido novo prazo para refazer ou substituição da obra ou serviço rejeitado. Não cumprindo esse

prazo, a Contratada poderá ser penalizada conforme previsto neste edital.

7.7. Decorridos  no  mínimo  15  (quinze)  dias,  e  no  máximo  30  (trinta)  dias,  contados  da  data  do

recebimento provisório, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as

reclamações  da  Fiscalização,  referentes  a  defeitos  construtivos,  falhas  de  execução  e  exigências

contratuais, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

7.8. O Recebimento Provisório ou Definitivo da obra não exime a CONTRATADA das responsabilidades

legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 05 (cinco) anos, durante os quais

ficará obrigada a saná-lo sem ônus para o MUNICÍPIO, conforme Art.618 da CC. 

7.9. O  não  cumprimento  desta  responsabilidade,  além  das  providências  administrativas  e  judiciais

cabíveis, implicará na declaração de inidoneidade da CONTRATADA perante o MUNICÍPIO.

CLÁUSULA OITAVA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do processo licitatório ou de

contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) Poderão ser aplicadas às empresas quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 a 88, da Lei

8.666/93, garantida a ampla defesa e o contraditório. 
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b) Em conformidade com o disposto nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 8666/93, a Contratada, pelo

descumprimento das cláusulas contratuais e legais, ficará sujeita às seguintes penalidades: 

b.1) Advertência  por  escrito  sempre  que  verificadas  pequenas  irregularidades  para  as  quais  tenha

concorrido; 

b.2.2) Por dia de atraso no início dos serviços ou na entrega da obra, multa no valor de 0,5 % (zero

vírgula cinco por cento) do valor do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), que serão retidos do

pagamento a ser efetuado; 

b.2.3) multa  de  8% (oito  por  cento)  no  caso  de  inexecução  parcial  do  contrato  que  será  retida  do

pagamento a ser efetuado, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de

contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano). 

b.2.4) multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total do contrato e no

caso  de  atraso  na  entrega  da  Obra,  cumulada  com  a  pena  de  suspensão  do  direito  de  licitar  e  o

impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos); 

b.2.5) As multas são independentes e a aplicação de uma, não exclui a das outras. 

c) Será aplicada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido da contratação, quando a

CONTRATADA: 

c1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços a FISCALIZAÇÃO; 

c2) Transferir ou ceder suas  obrigações,  no todo ou em parte  a  terceiros,  sem prévia autorização da

contratante; 

c3)Executar  os  serviços  em  desacordo  com  o  projeto,  normas  técnicas  ou  especificações,

independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias a suas expensas; 

c4) Desatender as determinações da FISCALIZAÇÃO; 

c5) Cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas

multas aplicadas pelos órgãos competentes e razão da infração cometida; 

c6) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte os serviços contratados; 

c7) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-

fé, venha causar danos a contratante ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA em

reparar os danos causados. 

d) As  multas  serão  abatidas  dos  pagamentos  devidos  ou,  ainda,  quando  for  o  caso,  cobradas

judicialmente. 

e) As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

f) A causa determinante de qualquer penalidade deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir

comunicado por escrito pelo MUNICÍPIO a direção da CONTRATADA, para, querendo, exercer direito

de defesa. 

g) Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á a CONTRATADA a pena de suspensão temporária de

participar em licitação em contratar com a Administração direta e Indireta do MUNICÍPIO, pelo prazo de

02 (dois) anos, em função da gravidade da falta cometida. 

h) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
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8.2. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.3.  A servidora Carla Zanette, matricula n° 961  – Engenheira Civil do Município de Pinhal da Serra,

será a responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra, para no caso de paralisação, ou atraso da

obra,  informar  por  escrito  à  administração,  para  posteriormente  serem tomadas  as  medidas  cabíveis

quanto as Penalidades e Sanções Administrativas.

CLÁUSULA NONA: DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

As despesas  decorrentes  da contratação  oriunda desta  licitação  correrão  à  conta  da  seguinte dotação

orçamentária:

33.90.32 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita.

CLÁUSULA DÉCIMA: A contratada reconhece os direitos da Administração Municipal, previstos no

artigo 77 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido ainda:

a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal

n° 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES: 

Eventuais alterações contratuais reger-se ão pela disciplina do artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

A fiscalização e o acompanhamento da execução do presente contrato ficarão sob a responsabilidade da

servidora Carla Zanette, matrícula: 961, ocupante do cargo de Engenheira Civil, nos termos de Art. 67 da

Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Vacaria, para dirimir

as dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo

que seja mais privilegiado.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual forma e teor,

na presença de duas testemunhas. 

Pinhal da Serra, XX de junho de 2022.
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______________________________
Município de Pinhal da Serra

CNPJ: 04.213.870/0001-08
José Robison Rodrigues Duarte

CPF: 004.023.430-42
Prefeito

Contratante

______________________________
Empresa

CNPJ: 
Responsável

CPF: 
Contratada

 

Testemunhas: ____________________________ _____________________________

Carla Zanette Nome Legível:_____________________

CPF: 079.421.599-81 CPF: ________________________
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PRELIMINARES

O  presente  conjunto  de  especificações  e  descrições  tem  por  objetivo  principal  mostrar  as
características e o tipo de obra,  como também o respectivo acabamento dos serviços que serão
executados na construção de residência unifamiliar de madeira, com 42,00 m².

DISPOSIÇÕES GERAIS

A execução ficará a cargo da empresa, Contratada, após processo licitatório, que deverá providenciar
a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  de  execução  da  Obra,  junto  ao  Conselho  Regional  de
Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender
as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço. Para a execução dos serviços
serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico, junto ao
contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás.

São obrigações da Contratada e do seu Responsável Técnico:

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.

 Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim de verificar as suas
condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundação a ser executada para a
edificação. 

 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto
do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes
de negligência, imperícia ou omissão.

 Empregar  operários  devidamente  uniformizados  e  especializados  nos  serviços  a  serem
executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto,
comunicar responsável do município, para que as devidas providências sejam tomadas.

 Manter  atualizados  no  Canteiro  de  Obra:  Diário,  Alvará,  Certidões,  Licenças,  evitando
interrupções por embargos.

 Estabelecer  um  serviço  ininterrupto  de  vigilância  da  obra,  até  sua  entrega  definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham
a ocorrer nela. 

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro.
 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra.
 Para  a  execução  da  obra,  objeto  destas  especificações,  ficará  a  cargo  da  Contratada  o

fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que
se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos.

A Fiscalização dos serviços será feita pelo servidor municipal indicado, portanto, em qualquer ocasião,

a Contratada deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. Poderá a Fiscalização paralisar a
execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de
acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
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tais atos serão de inteira responsabilidade da Contratada. A presença da Fiscalização na obra, não
exime e sequer diminui a responsabilidade da Contratada perante a legislação vigente.

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e
dos  projetos  complementares,  as  especificações,  orçamentos,  cronogramas  e  demais  elementos
técnicos pertinentes à edificação.

 As  normas  aprovadas  ou  recomendadas,  as  especificações,  os  métodos  e  ensaios,  os
padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de
serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. Em caso de dúvidas sobre a qualidade
dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas
por conta da Contratada. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à
execução das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda
não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da Contratada.

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas correspondentes às
instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria
e  ferramentas  necessárias  à  execução  dos  serviços  provisórios  tais  como:  barracão;
andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. Os serviços de
terraplenagem serão da inteira responsabilidade do contratante da obra.
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RESIDÊNCIA 

1 – MOVIMENTO DE TERRA
Não haverá movimento de terra.

2 – TIPO DE FUNDAÇÃO
As fundações serão constituídas de uma pedra grês 15x20x40cm enterrada e uma pedra acima. Sobre
a pedra grês será executada uma viga em concreto armado 15x30cm para amarração da estrutura. A
viga possuirá 4 barras de aço CA50, bitola 8mm na armadura longitudinal e aço CA60, bitola 5mm, de
armadura transversal, espaçamento de 20 cm. Altura aproximada da fundação acima do solo cerca de
30 cm. A fundação será  executada em todo o perímetro externo da casa  e  paredes internas do
banheiro. A resistência mínima do concreto deve ser de 25 MPa.

3 – PAREDES E PAINÉIS
As  alvenarias  do  banheiro  serão  executadas  com  bloco  cerâmico  furado  com  dimensões  de
9x19x19cm. As fiadas deverão ser travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas. A espessura final da
parede sem revestimento deverá ser de 14cm. Sobre as paredes dos banheiros será executada uma
viga de respaldo com dimensões de 15x20cm, com 4 barras de aço CA50, bitola 8mm na armadura
longitudinal e aço CA60, bitola 5mm, de armadura transversal, espaçamento de 20 cm. As dimensões
respeitarão o projeto arquitetônico apresentado. 
As paredes externas serão de madeira de eucalipto, colocadas no sentido horizontal, transpassadas
entre si, fixadas com pregos galvanizados em estrutura de madeira também de eucalipto.
As divisórias internas (não duplada) serão feitas com forro de pinus, colocadas no sentido horizontal,
transpassadas entre si, fixadas com pregos galvanizados em estrutura de madeira de eucalipto.

4 – REVESTIMENTOS
Todas as paredes de alvenaria deverão receber chapisco e terá espessura em torno de 5mm, a qual
será executada com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. Sua cura deverá ser de no
mínimo 24 horas.
O emboço deverá ser aplicado, nas paredes internas do banheiro as quais receberão cerâmica, após
completa pega do chapisco, das argamassas de assentamento das alvenarias, depois de colocados os
batentes, embutidas as canalizações e concluída a cobertura. Deverá ser utilizada argamassa mista de
cimento, cal e areia média no traço 1:2:8. Sua cura é de no mínimo 7 dias, espessura de 2cm.
Nas paredes externas  do banheiro  deverá  ser  aplicada massa  única,  argamassa traço 1:2:8,  com
preparo mecânico em betoneira, aplicada manualmente.
Todas as paredes internas do banheiro serão revestidas com cerâmica até o forro, na cor branca,
padrão popular.

5 – COBERTURA
O madeiramento para os telhados será com tesouras e demais peças, a fim de suportar os vãos a que
se submeterão. A madeira utilizada deve ser seca, sem deformações que comprometam a planicidade
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do telhado, sem brancal  (pontos fracos de imunização).  Deverá ser tratada com cupinicida como
prevenção. Para calcular a inclinação do madeiramento indicada no projeto meça em um metro de
distância a altura de 30cm, por exemplo, para uma inclinação de 30%, ou seja, para cada metro na
horizontal,  o  telhado  deve  subir  na  vertical  30cm,  tantos  centímetros  quanto  for  a  inclinação
indicada.
As telhas utilizadas na cobertura serão do tipo fibrocimento de 5mm de espessura.
O forro interno da residência será em réguas de PVC, enquanto o forro externo e beirais serão em
madeira de eucalipto, com roda forro.

6 – PAVIMENTAÇÃO
Em toda a residência será executado piso em concreto espessura de 10cm. O concreto deve possuir
resistência mínima de 20 MPa. Todo o piso da residência receberá revestimento cerâmico, na cor
branca, aplicado com argamassa industrializada e rejuntado. Os rodapés serão em madeira com 7 cm
de altura.

7 – ESQUADRIAS
As esquadrias deverão obedecer rigorosamente, quanto a sua localização, execução e dimensão de
acordo com o que consta no projeto arquitetônico. As janelas da cozinha e dos dormitórios serão de
madeira de eucalipto, 2 folhas de correr, completa, com vidro. A janela do banheiro será de madeira
de eucalipto, maxim-ar, completa, com vidro. As portas internas serão todas em madeira semi-oca, de
abrir,  pronta  para  pintura,  completas,  incluso  dobradiças  e  fechaduras.  A  porta  externa  será  de
madeira maciça, de abrir, pronta pra pintura, completa, incluso dobradiças e fechadura.

8 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
O  abastecimento  de  água  será  assegurado  pelo  município.  As  instalações  hidráulicas  foram
dimensionadas  conforme  NBR  5626  –  Instalação  predial  de  água  fria,  a  fim  de  preservar  o
fornecimento contínuo de água aos usuários e em quantidade suficiente, amenizando ao máximo os
problemas decorrentes da interrupção do funcionamento do sistema público de abastecimento. A
rede de esgoto cloacal com rápido escoamento, evitando a ocorrência de vazamentos e a formação
de depósitos no interior das tubulações.
As tubulações de água fria serão em tubo de PVC marrom enquanto as de esgoto serão em PVC
branco.  Este  item  contempla  todos  os  registros,  louças  e  demais  acessórios  que  compunham  a
planilha orçamentária e projetos.
Os esgotos serão levados ao sistema fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro.

9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serão  executadas  conforme  projeto  elaborado  de  acordo  com  as  normas  técnicas  vigentes,
contemplando todos os itens que compunham a planilha orçamentária e projetos.
A fiação terá as secções especificadas e obedecerá ao seguinte código de cores fase em preto, neutro
em azul claro, terra em verde, retorno e sinalização em vermelho ou amarelo. Os pontos nas paredes
(tomadas,  interruptores  e  outros)  deverão  obedecer  às  posições  definidas  no projeto  elétrico  e,
principalmente, ao detalhamento arquitetônico.
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10 – LIMPEZA
Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações provisórias, bem como
todo o entulho. - Deve ser procedida lavagem de todos os aparelhos sanitários, assim como das peças
de acabamento, com água e sabão, não sendo permitido o uso de soluções de ácidos. As esquadrias
devem ser limpas com detergentes leves e pano macios.  Antes da entrega da obra deve ser feita
limpeza geral e teste de todas as instalações.

Pinhal da Serra/RS, 13 de maio de 2022

_____________________________
Município de Pinhal da Serra

CNPJ 04.213.870/0001-08

_____________________________
Carla Zanette

Engenheira Civil
CREA/SC 128304-8
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DORMITÓRIO 02
Piso Cerâmico
Forro de PVC
A = 6,72m²

BWC
Piso Cerâmico
Forro de PVC
A = 2,04m²

DORMITÓRIO 01
Piso Cerâmico
Forro de PVC
A = 8,12 m²

SALA DE ESTAR
COZINHA

Piso Cerâmico
Forro de PVC
A = 18,12 m²

VARANDA
Piso Cerâmico
Forro madeira
A = 3,00m²

corte Aa

30

15

Planta Baixa - 42,00m²
escala 1/50

corte Aa
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Planta Cobertura
escala 1/50

DATA : ÁREA OBRA :

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR

Planta Baixa, fachada, corte e cobetura

OBRA :

PRANCHA :

DESCRIÇÃO :

Carla Zanette
CREA SC128304-8

Município de Pinhal da Serra - RS
CNPJ 04.213.870/0001-08

Pinhal da Serra - RS
ENDEREÇO:

13/05/2022

1-1

42,00 m²
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ÔN
IC
O



Esgoto
escala 1/50

CG
ø50

i=2.0%

ø100
ø40

ø100

CI

ø1
00

ø100

ø1
00

Tanque Séptico
ø100

Filtro Anaeróbio
ø100
Vai para o sumidouro

Água
escala 1/50

LEGENDA

Caixa de inspeção 60x60 cm

Caixa de gordura

Ralo sifonado

CI

CG

Tubulação de água fria

RP

Registro de Gaveta

Água
Ø25mm
Esgoto
Ø50mm

PISO

Esgoto - no piso a 32 cm da parede
Ø100mm

Água
Ø25mm

BANCADA DA PIA

Água
Ø25mm
Esgoto
Ø50mm

Registro de Gaveta

PISO

Ø 25mm

Vem do Hidrômetro

Respiro

Ø 32mmØ 
32
mm

Extravasor

Limpeza

Ø 
32
 m
m

Detalhe Caixa d'água
Sem escala

DATA : ÁREA OBRA :

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR

Sanitário, hidráulico e detalhes

OBRA :

PRANCHA :

DESCRIÇÃO :

Carla Zanette
CREA SC128304-8

Município de Pinhal da Serra - RS
CNPJ 04.213.870/0001-08

Pinhal da Serra - RS
ENDEREÇO:

13/05/2022

1-1

42,00 m²
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DATA : ÁREA OBRA :

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR

Detalhes

OBRA :

PRANCHA :

DESCRIÇÃO :

Carla Zanette
CREA SC128304-8

Município de Pinhal da Serra - RS
CNPJ 04.213.870/0001-08

Pinhal da Serra - RS
ENDEREÇO:

13/05/2022

1-1

42,00 m²
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ART Número

11938493

04.213.870/0001-08

4.677,39

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

OUTRAS FINALIDADES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

SC1283048

MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA
04213870000108

CENTRO 95390000

01/06/2022 28/07/2023

PINHAL DA SERRA RS

NENHUMA EMPRESA

CARLA ZANETTE

Engenheira Civil

AVENIDA LUIZ PESSOA DA SILVA NETO 1294

Avenida LUIZ PESSOA DA SILVA NETO

CENTRO 95390000PINHAL DA SERRA

MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA

RS
(54) 3584-0250

2513331664
carla.zanette@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Edificações - Arquitetônico 42,00 M²
Projeto Instalações - Hidrossanitária em Edificações 42,00 M²
Projeto Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) 42,00 M²
Projeto Estruturas - Madeira 42,00 M²
Orçamento RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR 3,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/06/2022

MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRACARLA ZANETTELocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



Objeto: Residência Unifamiliar Popular
Proprietário: Município de Pinhal da Serra
Área: 42,00 m²
Data: 13/05/2022 (Sinapi Março 2022 - Não desonerado)

Planilha de detalhamento de BDI - Padrão

Item Sigla Valor
Administração Central AC 4,00%
Seguro e Garantia do empreendimento S+G 0,80%
Risco R 1,27%
Despezas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos PIS

I

0,65%
COFINS 3,00%
ISS 3,00%
CPRB(INSS) 4,50%

29,79%
(1 - I)

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 20,34%

Pinhal da Serra, 13 de maio de 2022

______________________________
Carla Zanette

Engª Civil - CREA/SC 128304-8

Engenharia
Município de Pinhal da Serra

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294 -  Pinhal da Serra/RS  
(54) 3584-0250

engenharia@pinhaldaserra.rs.gov.br

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013):Construção de Edifícios

BDI =(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)- 1



Objeto: Residência Unifamiliar Popular
Proprietário: Município de Pinhal da Serra
Área: 42,00 m²
Data: 13/05/2022 (Sinapi Março 2022 - Não desonerado)

Planilha de detalhamento de BDI - Padrão

Item Sigla Valor
Administração Central AC 4,00%
Seguro e Garantia do empreendimento S+G 0,80%
Risco R 1,27%
Despezas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos PIS

I

0,65%
COFINS 3,00%
ISS 3,00%
CPRB(INSS)

23,54%
(1 - I)

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 20,34%

Pinhal da Serra, 13 de maio de 2022

______________________________
Carla Zanette

Engª Civil - CREA/SC 128304-8

Engenharia
Município de Pinhal da Serra

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294 -  Pinhal da Serra/RS  
(54) 3584-0250

engenharia@pinhaldaserra.rs.gov.br

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013):Construção de Edifícios

BDI =(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)- 1



Objeto: Pavimentação Asfáltica Rua Adelino Paganella – Parte 2
Proprietário: Município de Pinhal da Serra
Área: 66,00 m
Data: 18/05/2022 (Sinapi Abril 2022 - Não desonerado)

ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

MENSALISTA (%)

G
RU

PO
 A

01 INSS 20,00%
02 SESI 1,50%
03 SENAI 1,00%
04 INCRA 0,20%
05 SEBRAE 0,60%
06 Salário Educação 2,50%
07 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%
08 FGTS 8,00%
09 SECONCI 0,00%

Total 36,80%

G
RU

PO
 B

10 Repouso semanal remunerado Não incide
11 Feriados Não incide
12 Auxílio - Enfermidade 0,67%
13 13º salário 8,33%
14 Licença paternidade 0,06%
15 Faltas justificadas 0,56%
16 Dias de chuvas Não incide
17 Auxílio acidente de trabalho 0,08%
18 Férias gozadas 5,98%
19 Salário maternidade 0,03%

Total 15,71%

G
RU

PO
 C

20 Aviso prévio indenizado 3,47%
21 Aviso prévio trabalhado 0,08%
22 Férias indenizadas 3,90%
23 Depósito Rescisão sem justa causa 2,82%
24 Indenização adicional 0,29%

Total 10,56%

G
RU

PO
 D

25 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 5,78%

26 0,31%

Total 6,09%

TOTAL 69,16%

Pinhal da Serra, 13 de maio de 2022

______________________________________
Carla Zanette

Engenheira Civil
CREA SC 128304-8

Engenharia
Município de Pinhal da Serra

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294 -  Pinhal da Serra/RS  
(54) 3584-0250

engenharia@pinhaldaserra.rs.gov.br

Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do 
FGTS sobre aviso prévio indenizado



Objeto: Residência Unifamiliar Popular
Proprietário: Município de Pinhal da Serra
Área: 42,00 m²
Data: 13/05/2022 (Sinapi Março 2022 - Não desonerado)

Cronograma Físico Fincaneiro

Item Valor Período 01 Período 02 Período 03 Período 04 Período 05 Período 06 Período 07 Período 08 Período 09
do item 30 dias R$ 30 dias R$ 30 dias R$ 30 dias R$ 30 dias R$ 30 dias R$ 30 dias R$ 30 dias R$ 30 dias R$
Executado

U
N

ID
AD

E 
01

1. Serviços preliminares 342,45 100,00% 342,45
2. Infraestrutura 7.103,30 100,00% 7.103,30
3. Superestrutura 644,80 100,00% 644,80
4. Paredes 6.985,52 50,00% 3.492,76 50,00% 3.492,76
5. Esquadrias 3.599,58 100,00% 3.599,58
6. Cobertura 11.294,95 100,00% 11.294,95
7. Revestimento paredes 1.653,41 100,00% 1.653,41
8. Pavimentação 6.636,55 100,00% 6.636,55
9. Instalações elétricas 4.542,03 30,00% 1.362,61 70,00% 3.179,42
10. Instalações Hidrossanitárias 6.483,71 20,00% 1.296,74 80,00% 5.186,97

U
N

ID
AD

E 
02

1. Serviços preliminares 342,45 100,00% 342,45
2. Infraestrutura 7.103,30 100,00% 7.103,30
3. Superestrutura 644,80 100,00% 644,80
4. Paredes 6.985,52 50,00% 3.492,76 50,00% 3.492,76
5. Esquadrias 3.599,58 100,00% 3.599,58
6. Cobertura 11.294,95 100,00% 11.294,95
7. Revestimento paredes 1.653,41 100,00% 1.653,41
8. Pavimentação 6.636,55 100,00% 6.636,55
9. Instalações elétricas 4.542,03 30,00% 1.362,61 70,00% 3.179,42
10. Instalações Hidrossanitárias 6.483,71 20,00% 1.296,74 80,00% 5.186,97

U
N

ID
AD

E 
03

1. Serviços preliminares 342,45 100,00% 342,45
2. Infraestrutura 7.103,30 100,00% 7.103,30
3. Superestrutura 644,80 100,00% 644,80
4. Paredes 6.985,52 50,00% 3.492,76 50,00% 3.492,76
5. Esquadrias 3.599,58 100,00% 3.599,58
6. Cobertura 11.294,95 100,00% 11.294,95
7. Revestimento paredes 1.653,41 100,00% 1.653,41
8. Pavimentação 6.636,55 100,00% 6.636,55
9. Instalações elétricas 4.542,03 30,00% 1.362,61 70,00% 3.179,42
10. Instalações Hidrossanitárias 6.483,71 20,00% 1.296,74 80,00% 5.186,97

Total 147.858,90 7,40% 10.938,51 12,24% 18.091,86 13,70% 20.255,93 7,40% 10.938,51 12,24% 18.091,86 13,70% 20.255,93 7,40% 10.938,51 12,24% 18.091,86 13,70% 20.255,93

_____________________________
Eng.ª Carla Zanette
CREA/SC 128304-8

Mat. 961

Engenharia
Município de Pinhal da Serra

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294 -  Pinhal da Serra/RS  
(54) 3584-0250

engenharia@pinhaldaserra.rs.gov.br



Objeto: Residência Unifamiliar Popular
Proprietário: Município de Pinhal da Serra
Área: 42,00 m²
Data: 13/05/2022 (Sinapi Março 2022 - Não desonerado)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item SINAPI Unidade Quantidade Custo Unitário Preço Unitário Preço Total
SEINFRA 23,54%

1 Serviços Preliminares
1.1 C1630 Locação convencional (gabarito) m² 42,00 6,60 8,15 342,45

Subtotal 342,45
2 Infraestrutura
2.1 mercado Assentamento pedra grês 15x20x40cm, com argamassa 1:2:8 m² 9,20 62,00 76,59 704,67
2.2 92270 Forma de madeira comum para fundações, inclusive desforma m² 18,24 113,41 140,11 2.555,55
2.3 94965 Concreto estrutural fck 25 Mpa m³ 2,74 425,76 525,98 1.441,20

2.4 103670 m³ 2,74 251,98 311,30 852,95

2.5 96545 Armação aço CA-50 de 8,0 mm kg 48,46 14,90 18,41 892,03
2.6 92775 Armação aço CA-60 de 5,0 mm kg 18,90 17,35 21,43 405,11
2.7 98557 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 4,60 44,31 54,74 251,81

Subtotal 7.103,30
3 Superestrutura
3.1 92270 Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma m² 1,40 113,41 140,11 196,15
3.2 94965 Concreto estrutural fck 25 Mpa m³ 0,21 425,76 525,98 110,46

3.3 103670 m³ 0,21 251,98 311,30 65,37

3.4 96545 Armação aço CA-50 de 8,0 mm kg 11,06 14,90 18,41 203,59
3.5 92775 Armação aço CA-60 de 5,0 mm kg 3,23 17,35 21,43 69,23

Subtotal 644,80

Engenharia
Município de Pinhal da Serra

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1294 -  Pinhal da Serra/RS  
(54) 3584-0250

engenharia@pinhaldaserra.rs.gov.br

Lançamento manual, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas

Lançamento manual, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas



4 Paredes

4.1 103328 m² 17,50 81,48 100,66 1.761,56

4.2 mercado m² 53,04 69,00 85,24 4.521,27

4.3 mercado m² 12,64 45,00 55,59 702,70

Subtotal 6.985,52
5 Esquadrias

5.1 mercado unid 4,00 275,00 339,74 1.358,94

5.2 mercado unid 1,00 95,00 117,36 117,36

5.3 90822 uni 2,00 368,30 455,00 910,00

5.4 90821 uni 1,00 344,67 425,81 425,81

5.5 90824 unid 1,00 637,43 787,48 787,48

Subtotal 3.599,58
6 Cobertura

6.1 92259 unid 6,00 337,07 416,42 2.498,50

6.2 92543 m² 61,64 15,46 19,10 1.177,28

6.3 94207 m² 61,64 44,72 55,25 3.405,43

6.4 mercado Forro externo em madeira de eucalipto, com roda forro m² 20,04 32,00 39,53 792,24
6.5 96111 Forro interno em réguas de PVC, inclusive acabamentos m² 35,00 79,13 97,76 3.421,50

Subtotal 11.294,95
7 Revestimento de paredes
7.1 87879 Chapisco de aderência em paredes internas e externa m² 28,14 3,71 4,58 128,98

7.2
87553 m² 12,57 15,66

19,35 243,18

Alvenaria de vedação em bloco cerâmico furados, 9x19x19 cm, e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira
Paredes externas de madeira em eucalipto simples tratada 2,5x10 cm 
tipo macho e fêmea, inclusive estrutura em eucalipto
Paredes internas em madeira de pinus, tipo forro, inclusive estrutura 
de fixação

Janela do tipo de correr, 2 folhas, madeira de eucalipto, sem 
veneziana, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidros, 
padronizada
Janela do tipo maxim-ar, madeira de eucalipto, fixação com com 
espuma expansiva, com marcos e vidros, padronizada
Porta de madeira semi-oca, 80x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso 
dobradiças
Porta de madeira semi-oca, 70x210 cm, espessura de 3,5 cm, incluso 
dobradiças
Porta de madeira para pintura, maciça de eucalipto, 80x210 cm, 
espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças e fechaduras - fornecimento 
e instalação

Instalação de tesoura, biapoiada, em madeira aparelhada, incluso 
içamento e espelhos
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas 
para telha ondulada de fibrocimento, incluso transporte vertical
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento de 6 mm, com 
recobrimento lateral de 1/4 de onda, com telhado de 30% de 
inclinação, incluso içamento

Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo em betoneira



7.3
87547 m² 15,57 20,10

24,83 386,63
7.4 87273 Revestimento cerâmico para paredes internas do tipo esmaltada m² 12,57 57,61 71,17 894,62

Subtotal 1.653,41
8 Pavimentação
8.1 96622 Lastro de material granular, espessura de 5 cm m³ 1,93 105,57 105,57 203,75

8.1 94990 m³ 3,87 688,77 850,91 3.293,01

8.2 87251 m² 38,00 43,45 53,68 2.039,77

8.3 101739 Rodapé em madeira, altura de 7 cm, fixado com cola e parafuso m 36,81 28,67 35,42 1.303,77
Subtotal 6.636,55

9 Instalações Elétricas

9.1 101876 unid 1,00 73,85 91,23 91,23

9.2 93653 Disjuntor monopolar tipo DIN 10A unid 1,00 11,32 13,98 13,98
9.3 93658 Disjuntor monopolar tipo DIN 40A unid 1,00 20,63 25,49 25,49
9.4 93659 Disjuntor monopolar tipo DIN 50A unid 1,00 23,31 28,80 28,80
9.5 103782 Luminária tipo plafon, de sobrepor, com led de 18W unid 6,00 35,25 43,55 261,29

9.6 91953 unid 6,00 24,79 30,63 183,75

9.7 93141 unid 10,00 171,97 212,45 2.124,52

9.8 91834 Eletroduto corrugado PVC Flexível ¾'', instalado em forro m 52,80 8,90 11,00 580,54
9.9 91871 Eletroduto rígido, PVC ¾, instalado em parede m 14,40 12,64 15,62 224,86

9.10 91924 m 67,70 2,85 3,52 238,36

9.11 91926 m 127,40 4,19 5,18 659,46

9.12 91930 m 9,40 9,45 11,67 109,74

Subtotal 4.542,03
10 Instalações Hidrossanitárias
10.1 89356 Tubo em PVC soldável água fria d=25mm, inclusive conexões m 18,56 21,71 26,82 497,79

10.2 89352 unid 2,00 41,91 51,78 103,55

Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo em betoneira

Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, não 
armado, espessura de 10cm
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada, 45x45 
cm

Quadro de distribuição para 6 disjuntores termomagnéticos 
monopolares sem barramento, de embutir - fornecimento e instalação

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10 A, 
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação
Tomada 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4"x2" (placa 
+ suporte + modulo)

Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama, 
450/750V, seção 1,5 mm²
Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama, 
450/750V, seção 2,5 mm²
Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama, 
450/750V, seção 6,0 mm²

Registro de gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, 
bitola 1 1/2"



10.3 89349 unid 1,00 30,61 37,82 37,82

10.4 89711 Tubo em PVC esgoto d=40mm, inclusive conexões m 2,00 19,68 24,31 48,63
10.5 89712 Tubo em PVC esgoto d=50mm, inclusive conexões m 2,40 30,22 37,33 89,60
10.6 89714 Tubo em PVC esgoto d=100mm, inclusive conexões m 8,60 58,67 72,48 623,34
10.7 89709 Ralo sifonado, PVC, DN 100x40 mm unid 1,00 17,34 21,42 21,42
10.8 86888 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca unid 1,00 441,37 545,27 545,27
10.9 377 Assento plástico para vaso sanitário unid 1,00 42,90 53,00 53,00
10.10 86902 Lavatório louça branca com coluna, padrão popular unid 1,00 286,08 353,42 353,42

10.11 86906 unid 1,00 103,51 127,88 127,88

10.12 86911 uni 1,00 121,07 149,57 149,57

10.13 98102 unid 1,00 155,09 191,60 191,60

10.14 99251 unid 1,00 287,09 354,67 354,67

10.15 mercado unid 1,00 2.660,00 3.286,16 3.286,16

Subtotal 6.483,71

TOTAL UNITÁRIO 49.286,30

TOTAL PARA TRÊS UNIDADES ###

________________________________________
José Robison Rodrigues Duarte

Prefeito Municipal

________________________________________
Eng.ª Carla Zanette
CREA/SC 128304-8

Mat. 961

Registro de pressão com acabamento e canopla cromados, simples, 
bitola 1/2"

Torneira de bancada para lavatório, fixa, metálica, cromada, padrão 
popular
Torneira cromada longa, de parede, para pia de cozinha padrão 
popular
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré moldado, diâmetro 
interno de 40 cm
Caixa de inspeção em alvenaria com tijolo maciço, dimensões internas 
0,40x0,40m
Kit de fossa séptica e filtro anaerobio, em polietileno, para 4 
contribuintes



À Comissão de Licitação da(o)  

                   A proponente abaixo assinada, participante da licitação acima, por seu representante credenciado,
declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Nr. 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, obrigando a empre-
sa que  representa,  que não pretende  recorrer  da decisão da  Comissão de Licitação,  que  julgou  os  docu-
mentos de habilitação preliminar,  renunciando assim,  expressamente,  ao direito de  recurso e ao  prazo res-

pectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório,  passando-se à  abertura
dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA           

CNPJ:

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto

C.E.P.:

04.213.870/0001-08

95390-000

............................................................, ..........  de  .....................................  de  ................

-

----------------------------------------------------------------------------------

Pinhal da Serra - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA           

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 TERMO  DE  RENÚNCIA
 ANEXO   VIII

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  4/2022 - TP

178/2022

178/2022

01/06/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA           

CNPJ:

Av. Luiz Pessoa da Silva Neto

C.E.P.:

04.213.870/0001-08

95390-000 - Pinhal da Serra - RS

 RELAÇÃO  DOS  ITENS  DA  LICITAÇÃO

Telefone:  543584 0250

 ANEXO   I

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  4/2022 - TP

178/2022

178/2022

01/06/2022

01/06/2022

Folha:  1/1

Item

1 3,000

Quantidade

UN 

Unid

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR (planta 

Especificação

49.286,3000

Preço Unit. Máximo

147.858,9000

Total Preço Máximo

baixa: 42 m²) (99-03-6724)

(Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 147.858,9000


