
Processo n.º 12.0297/2018

Fl._______________________

Visto_____________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2019/SML/PVH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM   OBRAS E
SERVIÇOS   DE ENGENHARIA PARA   MANUTENÇÃO E REFORMA
DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-

CICA

Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes  .sml  2017  @  gmail  .  com1

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


Processo n.º 12.0297/2018

Fl._______________________

Visto_____________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2019/  CPL-OBRAS  /SML/PVH

O  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  através  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações/SML/PVH, instituída conforme dispõe a Lei Complementar nº  654,
de  06.03.2017,  publicada  no  DOM  nº  5.405  de  06.03.2017  E  PORTARIA  Nº
002/2019/SML,  torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que
realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2019/SML/PVH,
do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por PREÇO GLOBAL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  OBRAS  E  SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA PARA  MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE-CICA, em  conformidade  com  o  Projeto  Básico,  composto  de
Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, partes integrantes do
Edital, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social e da Família – SEMASF.

DA SESSÃO DE ABERTURA: A  Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH
receberá as propostas, envelopes Nº 01 e Nº 02 em sessão pública a ser
realizada na sede da Comissão às 09:00horas do dia 10 de janeiro de 2020.

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital poderá ser examinado e obtido no
site  www.portovelho.ro.gov.br e/ou  na  Superintendência  Municipal  de
Licitações, situada na Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão,
CEP: 76.804-022, Porto Velho – RO, em dias úteis nos horários de Segunda à
Sexta-Feira das  8h  às  14h. Informações  pelos  telefones:  (69)  3901-
3069/3901-3639, ou pelo e-mail: comissoes.sml2017@gmail.com;

Porto Velho, 05 de dezembro de 2019

 CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL-OBRAS/SML/PVH
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TOMADA DE PREÇOS N  º   026  /2019/SML/PVH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.0297/2018

1. PREÂMBULO

1.1.  O  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO-RO,  por  intermédio  da  Superintendência
Municipal  de  Licitações/SML/PVH,  constituída  conforme  dispõe  a  lei
complementar nº 654, de 06.03.2017, publicada no DOM nº 5.405 de 06.03.2017
E PORTARIA Nº 002/2019/SML, torna público que se encontra instaurada esta
LICITAÇÃO na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH,
do  tipo MENOR  PREÇO, sob  o  regime  de  empreitada  por  PREÇO GLOBAL,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA  MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE-CICA, em  conformidade  com  o  Projeto  Básico,  composto  de
Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, partes integrantes
deste  Edital.  O  presente  instrumento  tem  como  objetivo  atender  às
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família –
SEMASF, aos interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data
do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

1.2.  O  objeto  da  presente  licitação  será  executado  sob  o  regime  de
empreitada POR PREÇO GLOBAL.

1.3.  Os  procedimentos  Licitatórios  desta  TOMADA  DE  PREÇOS,  são  regidos
pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e
consolidada, pela Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854
de 27 de outubro de 1999 e pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006.

1.4.  Trata-se de obras a serem realizadas no Município de Porto Velho,
sendo o valor total dos recursos destinados a esta licitação no montante de
R$ 441.633,69 (quatrocentos e quarenta e um mil seiscentos e trinta e três
reais e sessenta e nove centavos). Consignados no exercício Orçamentário de
2019, conforme descritos no Projeto Básico, Anexo II deste Edital.

1.5.  Este  Edital  poderá  ser  examinado  e  obtido  no  site
www.portovelho.ro.gov.br e/ou na Superintendência Municipal de Licitações,
situada na Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-
022, Porto Velho – RO, em dias úteis nos horários de Segunda à Sexta-Feira
das  8h às 14h. Informações pelos telefones: (69) 3901-3069/3901-3639, ou
pelo e-mail: comissoes.sml2017@gmail.com;

1.5.1. O projeto de engenharia poderá ser examinado e adquirido no endereço
acima referido, em dias úteis, nos horários de 08:00 às 14:00 horas.

1.6. Os documentos e propostas serão recebidos e abertos pela Comissão de
Licitações – SML/PVH, no endereço discriminado no subitem 1.5 deste Edital,
no dia 10 de janeiro de 2020, às 09:00 horas;

1.7. Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

a) ANEXO I: Modelo da Proposta de Preços;
b) ANEXO II: Projeto Básico composto de: Planilha Orçamentária, Cronograma
Físico-Financeiro e Memorial Descritivo;
c)  ANEXO  III:  Modelo  de  Declaração  de  Responsabilidade  e  Liberação
Ambiental;
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d) ANEXO IV: Declaração de Anuência da Licitante;
e) ANEXO V: Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
f) ANEXO VI: Declaração de Inexistência de Empregados Menores;
g) ANEXO VII: Modelo de Carta Proposta Comercial;
h) ANEXO VIII: Dados do Representante Legal;
i) ANEXO IX: Declaração de ME’s e EPP’s;
j) ANEXO X: Declaração de Fato Impeditivo;
k) ANEXO XI: Minuta de Contrato.

2. ESCLARECIMENTOS

2.1. As dúvidas referentes a este edital poderão ser sanadas até 02 (dois)
dias úteis antes da abertura do certame licitatório, estas deverão ser
endereçadas  à  Superintendência  Municipal  de  Licitações/SML/PVH nos
endereços discriminados no subitem 1.5 deste Edital, e serão sanadas pela
comissão de licitação.

3. OBJETO

3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-
CICA, em conformidade  com  o  Projeto  Básico,  composto  de  Planilha
Orçamentária  e  Cronograma  Físico-Financeiro,  partes  integrantes  deste
Edital, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência
Social e da Família – SEMASF.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS

4.1.  O prazo máximo para execução da obra será até 90 (noventa) dias –
Conforme  Cronograma  Físico-Financeiro, contados  a  partir  da  data  de
assinatura do futuro contrato.

4.2.  O prazo de vigência, do futuro contrato (estando nele incluso os
prazos  de  Ordem  de  Início  da  obra,  execução,  recebimento  provisório  e
definitivo e pagamento) será de 160 (cento e sessenta) dias, a partir da
assinatura do futuro contrato.

4.3. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em l0 (dez) dias, a
partir do recebimento da Ordem de Serviço.

4.4. Todo pedido de prorrogação deverá ser devidamente justificado, autuado
em processo e autorizado previamente pela autoridade competente, de acordo
com o Art. 57 § 1º, da lei 8666/93, desde que solicitado à autoridade
competente, num prazo mínimo de 30  (trinta) dias antes do término do
prazo  de  execução contratual.

4.5. Os serviços deverão ser executados na AV. RIO MADEIRA N°1972,BAIRRO:
AGENOR  MARTINS  DE  CARVALHO,  Porto  Velho  –  RO, conforme  especificações
contidas no Anexo I do Projeto Básico – Anexo II deste edital.

5. CREDENCIAMENTO

5.1.  A  Superintendência  Municipal  de  Licitações/SML/PVH,  considera  como
representante legal da proponente, quando presente na Sessão de Abertura,
aquele  que  estiver  munido  de  sua  Cédula  de  Identidade,  acompanhado  de
documento que comprove a condição de integrante da Constituição Social, ou
Procurador  que  deverá  apresentar  além  da  Cédula  de  Identidade,  o
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instrumento  de  mandato  com  firma  reconhecida  em  Cartório,  ou  Termo  de
Credenciamento, através do original assinada por um dos sócios da empresa,
com cópia autenticada no envelope, para que conste no processo.

5.2. Caso não haja credenciamento de representante, a empresa licitante não
será por este motivo considerada desclassificada do certame.

5.3.  Caso  participem  deste  certame  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno
Porte  beneficiadas  pela  LC  123/2006,  as  mesmas  deverão  preencher  e
apresentar no ato do credenciamento a  Declaração constante do Anexo IX
deste  Edital para  que  possam  usufruir  os  benefícios  constantes  da
mencionada Lei.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.  Poderão  participar  deste  certame,  os  interessados  que  estejam
devidamente cadastrados na Divisão de Cadastro de Fornecedores, situada na
Superintendência Municipal de Licitações – SML, bem como as cadastradas e
habilitadas  parcialmente  no  Sistema  de  Cadastramento  de  Fornecedores  –
SICAF,  ou  aqueles  que  atenderem  a  todas  as  condições  exigidas  para
cadastramento  até  o  terceiro  dia  anterior  à  data  do  recebimento  das
propostas, observada a necessária qualificação;

6.2. As empresas cadastradas na Divisão de Cadastro de Fornecedores deverão
apresentar Cadastro atualizado,  que deverá obrigatoriamente estar contido
no envelope nº 01 (habilitação). As empresas que apresentarem o Cadastro
atualizado estarão dispensadas da apresentação dos documentos constantes
nos subitens: 10.2.1 a 10.2.4 e 10.3.1 a 10.3.7 deste Edital;

6.3. A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da proponente
que optar por prestar suas informações mediante o SICAF será confirmada por
meio de consulta “on line”,  mediante apresentação do cadastro da empresa
naquele sistema, que deverá obrigatoriamente estar contido no envelope nº
01  (habilitação), quando  da  abertura  dos  envelopes  de  Habilitação
(Documentação) e substituirá a documentação mencionada nos subitens 10.2.1
a 10.2.4 e 10.3.1 a 10.3.7 deste Edital, sendo assegurado à licitante
cadastrada no SICAF o direito de apresentar a documentação de habilitação
dentro do envelope 01 atualizada e regularizada;

6.4.  Caso  a  licitante  não  atenda  os  subitens acima,  a  empresa  ficará
automaticamente inabilitada e impedida de participar da presente licitação,
ressalvado os direitos das microempresas (ME’s) e das empresas de pequeno
porte (EPP’s).

6.5. Não poderão participar desta licitação:

I. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
Projeto Básico ou Projeto executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do  capital  com  direito  a  voto  ou  controlador,  responsável  técnico  ou
subcontratado;

II. Empresas que estejam cumprindo penalidades de suspensão temporária ou
outras penalidades impostas por qualquer órgão do Município de Porto Velho
– RO motivada pelas hipóteses previstas no art. 88, da Lei 8.666/93;

III.  As  empresas  que  se  encontrem  sob  falência,  concurso  de  credores,
dissolução;
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IV.  Empresas  que  possuam  empregados  na  Administração  Pública  Direta  ou
Indireta, inclusive na condição de sócio ou dirigente, incluída as demais
vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93.

V.  Empresas  no  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Civis  por  Ato  de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justiça. (Art. 44 – Portaria Interministerial nº 424/2016)

7. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1.  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  por  ocasião  da
participação  neste  certame  e  que  tenham  apresentado  à  Comissão  de
Licitação, no ato do Credenciamento, a Declaração constante do  Anexo IX
deste  Edital,  em  conformidade  com  a  Lei  complementar  nº  123  de  14  de
dezembro de 2006, deverão apresentar toda a documentação exigida no subitem
10.3 deste Edital, para efeito de comprovação de regularidade fiscal,  no
envelope  1  –  HABILITAÇÃO,  mesmo  que  esta  apresente  alguma  restrição,
ficando a mesma subordinada aos seguintes procedimentos, obrigatoriamente:

7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado  o  prazo  de  5 (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa;

7.1.2.  A não-regularização da documentação, dentro do prazo previsto no
subitem acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das  sanções  previstas  neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do futuro contrato;

7.2. Dos empates:

7.2.1.  Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada
nesta Licitação;

7.3. Havendo empates, a Comissão de Licitação procederá da seguinte forma:

7.3.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.3.2.  Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte,  na  forma  do  subitem  anterior,  serão  convocadas  as  demais
microempresas e empresas de pequeno porte que porventura se enquadrem na
hipótese previstas no subitem 7.2.1 deste Edital, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;

7.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
no subitem 7.2.1 deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
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7.3.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.3.1
deste  edital,  o  objeto  licitado  será  adjudicado  em  favor  da  proposta
originalmente vencedora do certame;

7.3.5.  O disposto nos  subitens acima somente se aplicará quando a melhor
proposta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte;

7.4. Para efeitos de utilização dos benefícios de que trata este capítulo,
as licitantes deverão preencher e apresentar no ato do Credenciamento a
Declaração constante do Anexo IX deste Edital, salientando que a falsidade
de declaração prestada objetivando benefícios da LC 123/2006, caracteriza o
crime de que trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo do
enquadramento  em  outras  figuras  penais  e  das  sanções  administrativas
cabíveis;

8. DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DESTE EDITAL

8.1.  Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital, até o
segundo dia útil, antecedente a abertura dos envelopes de habilitação, bem
como  poderá  suscitar  eventual  falha  ou  irregularidade  que  viciem  esse
instrumento;

8.2.  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital,
desde que protocole o seu pedido até 05 (cinco) dias úteis antecedentes a
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação;

8.3.  O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnação, poderá
participar do procedimento licitatório até a decisão final da autoridade
administrativa.

9. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada em cartório de notas ou por servidor
SML/PVH que ficará anexada aos autos, sendo cópias não autenticadas em
cartório de notas, exigir-se-á apresentação dos originais para o confronto
na abertura da habilitação;

9.2. Não serão considerados documentos e propostas que deixarem de atender
a todas as disposições deste Edital e seus anexos.

9.3. Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por fac-símile,
telegrama ou outra forma de apresentação que descaracterize o sigilo de seu
conteúdo;

9.4.  Os documentos de habilitação e proposta apresentados fora da data e
horário limite não serão recebidos;

9.5. Todos os documentos e elementos contidos nesta proposta (envelope 01 e
envelope  02)  deverão  ser  apresentados  em  envelopes  fechados
preferencialmente com fita adesiva transparente e rubricados no fecho;

9.6. No sobrescrito de cada envelope a LICITANTE mencionará:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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À
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Sala 611, Bairro São Cristóvão
CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2019/SML/PVH
SESSÃO DIA: 10/01/2020 às 09:00 horas
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Sala 611, Bairro São Cristóvão
CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2019/SML/PVH
SESSÃO DIA: 10/01/2020 às 09:00 horas
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

9.7. Para habilitação na presente licitação exigir-se-á dos interessados, o
cumprimento e o atendimento na íntegra e totalidade do presente edital em
todas as suas cláusulas e condições, bem como a documentação relativa a:

I. Habilitação Jurídica
II. Regularidade Fiscal e Trabalhista
III. Qualificação Técnica
IV. Qualificação Econômico–Financeira

10. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01

10.1.  As  Licitantes  deverão  apresentar  os  seguintes  documentos  de
habilitação, em uma via, em envelope separado da proposta comercial, na
data e horário estabelecidos neste edital, devidamente atualizados;

10.1.1. Declaração, sob penas da lei, de que não mantém em seu quadro de
pessoal menor de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos, conforme o modelo do Anexo VI deste Edital;

10.1.2.  Declaração  de  Inexistência  de  Fato  Impeditivo  da  habilitação
(conforme modelo Anexo X deste Edital);

10.1.3.  Declaração  de  Anuência,  concordando  com  todas  às  condições  e
exigências deste Edital, em todas as fases desta licitação (Modelo – Anexo
IV deste Edital);

10.1.4.  Declaração,  comprometendo-se  a  fornecer  a  seus  empregados,
equipamentos de proteção individual e coletiva que atendam às condições de
segurança, submetendo-os, quando solicitado, à apreciação do Técnico de
Segurança em Medicina do Trabalho e a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA (modelo próprio);

10.1.5.  Declaração  de  Responsabilidade  e  Liberação  Ambiental  (conforme
modelo Anexo III deste Edital);

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
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10.2.1.  Cópia da cédula de identidade do (s) sócio (s) gerente (s) ou
diretor (es) responsável (eis) pela assinatura do futuro contrato;

10.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.2.3.  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;

10.2.4.  No  caso  de  apresentação  do  Contrato  Social,  este  deverá  vir
acompanhado  da  última  alteração  contratual  ou  o  Contrato  Social
Consolidado;

10.2.5.  Decreto  de  autorização,  tratando-se  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
exigir.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.3.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF);

10.3.2.  Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante
apresentação da Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais
e a Dívida Ativa da União;

10.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

10.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal;

10.3.5.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;

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

10.3.7.  Prova  de  inexistência  de  débitos  Trabalhistas,  mediante
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT),  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.

10.3.8.  Prova  de  Inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  ou
Municipal,  se  houver,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual
(Alvará ou FAC);

10.3.9.  A licitante que optar pelo seu domicílio, deverá apresentar toda
documentação exigida nos subitens acima do mesmo domicílio. Se escolher a
sua sede, deverá apresentar todos os documentos acima exigidos referentes à
sua sede. Exceto a certidão relativa ao INSS, em que constar validade tanto
para a matriz quanto para as filiais.

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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10.4.1.  Certidão  de  registro  da  licitante  junto  ao  CREA  ou  CAU,  com
validade na data da apresentação da proposta;

10.4.2. Certidão do Registro dos responsáveis Técnicos, emitidos pelo CREA
ou CAU com validade na data da apresentação da proposta;

10.4.3.  Comprovação  de  aptidão  da  empresa  de  forma  individual, para  o
desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  com  o  objeto  da  obra,
através de Atestado (s) ou certidão (s) de Execução de obra (s) fornecido
(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que  tenha
compatibilidade com as parcelas de maior relevância técnica do objeto deste
edital, especificadamente na característica mínima seguinte:

a) item 5.2 da Planilha Orçamentaria –  PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS.

10.4.3.1.  Os  atestados  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado
deverão,  obrigatoriamente,  estar  em  papel  timbrado  com  identificação  e
endereço da emitente, o nome completo do signatário, estando as informações
ali  contidas  sujeitas  a  verificação  de  sua  veracidade  por  parte  da
Administração, conforme disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 2017.

10.4.4.  Comprovação da licitante de possuir em seu Quadro de Pessoal ou
corpo diretivo, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor (es) de Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrado no CREA ou
CAU por execução de obra ou serviços de características semelhantes às do
objeto licitado;

10.4.4.1. A comprovação da licitante de que o responsável técnico indicado
pertence ou virá a pertencer ao quadro permanente da empresa poderá ser
feita através de declaração formal de disponibilidade. (modelo próprio da
licitante);

10.4.4.1.1.  Os  profissionais  indicados  pelo  licitante  para  fins  de
comprovação  da  capacitação  técnico-profissional  de  que  trata  o  subitem
10.4.4 deste Edital deverão participar da obra, objeto desta licitação,
sendo admitida a substituição por profissionais de experiência equivalente
ou superior, desde que aprovado pela administração;

10.4.4.2. Declaração de Anuência do profissional, através do qual o mesmo
assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado em nome da
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser, a esta, adjudicado.

10.4.5. Relação explicita da equipe técnica mínima, adequada e disponível
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada
um  dos  membros  da  equipe  técnica  e  sua  função  durante  a  execução  dos
serviços  que  compõem  o  objeto  desta  licitação, (Modelo  Próprio  da
Licitante) composta de, no mínimo:

a) 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) técnico de segurança do trabalho, que
deverá ser o profissional solicitado nos subitens 10.4.1, 10.4.2, 10.4.4 e
10.4.6 deste Edital.

10.4.6.  Declaração fornecida pela licitante  indicando explicitamente  pelo
menos um responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços. Na
declaração deverão constar os dados mínimos necessários, tais como: nome
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completo,  número  do  documento  de  identidade  e  do  registro  na  entidade
profissional competente da região a que estiver vinculado;

10.4.7.  Declaração  de  que  visitou  os  locais  das  obras  e  serviços
discriminados  neste  edital  e  seus  anexos,  visita  esta  necessária  para
constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza
dos trabalhos. (Modelo do Licitante).

10.4.8.  A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita,
sendo,  neste  caso,  necessário  apresentar  declaração  assumindo,
incondicionalmente  a  RESPONSABILIDADE  de  executar  os  serviços  em
conformidade  com  todas  as  condições  e  exigências  estabelecidas  neste
instrumento (Modelo do Licitante).

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA

10.5.1.  As  Licitantes  terão  que  apresentar  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações  financeiras  do  último  exercício  social  já  exigíveis  e
apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira da
empresa, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios,
tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais de elaboração
estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter
a  assinatura  do  administrador  da  firma  e  do  contabilista,  devidamente
registrado no conselho Regional de Contabilidade;

10.5.1.1.  As  licitantes  que  iniciaram  as  suas  atividades  no  presente
exercício, deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da
lei;

10.5.1.2. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e
o  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  –  SPED,  deverão  apresentar
comprovante de Registro na Junta Comercial das Demonstrações Contábeis;

10.5.1.3.  A  Escrituração  Contábil  Digital  –  ECD,  compreende  a  versão
digital dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles
transcritos;

10.5.1.4. As exigências constantes nos subitens  10.5.1.2 e 10.5.1.3, não
afastam a obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço Patrimonial
e Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados e no
prazo da Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do
Código Civil Brasileiro;

10.5.1.5.  Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei o  balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

– publicados em Diário Oficial; ou
– publicados em jornal de grande circulação; 
– registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
– por fotocópia autenticada ou registrada ou autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante.
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b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

– por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente  autenticado  ou  registrado  na  Junta  Comercial  da  sede  ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

10.5.2. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.5.3.  Somente  serão  habilitados  os  licitantes  que  extraírem  e
apresentarem o cálculo do índice  de Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a (=>1),
calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.

10.5.4.  A empresa licitante que apresentar resultado igual ou menor a 1
(um), em qualquer dos índices constantes no  subitem 10.5.2 deste Edital,
deverá comprovar capital social registrado ou patrimônio líquido  mínimo de
5% (cinco por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos
2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93.

10.5.5.  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto
na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa)
dias contados da data da sua emissão, ressalvado o disposto nos subitens
abaixo;

10.5.5.1. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,
deverá ser juntada à documentação:

a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a
interessada  está  apta  econômica  e  financeiramente  a  participar  de
procedimento licitatório nos termos da Lei n. 8.666/93;

b) Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação judicial,
nos  termos  do  art.  58  da  Lei  n.  11.101/2005,  em  caso  de  recuperação
judicial; ou da homologação do plano de recuperação, no caso de recuperação
extrajudicial.

10.5.5.2.  Os  licitantes  que  se  encontrarem  em  recuperação  judicial  ou
extrajudicial  devem  comprovar  todos  os  demais  requisitos  exigidos  para
habilitação econômico-financeira neste Edital, sob pena de inabilitação;

10.6.  A documentação deste  item 10 (da documentação de habilitação), não
poderá ter qualquer documento substituído por protocolo.
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10.7.  Os documentos necessários à habilitação supramencionada poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por
Cartório competente ou por servidor da Comissão de Licitação, ou publicação
em órgão da Imprensa Oficial;

10.8.  Caso  o  licitante  não  atenda  as  exigências  acima  descriminadas,
automaticamente será inabilitado e devolvido o  Envelope Nº 02 ao mesmo
mediante  protocolo  ou  registro  em  ata,  ressalvado  o  disposto  na  Lei
Complementar 123/2006, no que couber.

10.9.  Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou todas as propostas
sejam desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar aos licitantes
o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou
de outras propostas escoimadas das causas que geraram suas inabilitações ou
desclassificações, conforme art. 48 §3° da Lei 8.666/93.

11. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02

11.1.  O envelope número 02 – Proposta comercial deverá conter a proposta
propriamente dita, apresentada em uma via digitada, redigida com clareza,
sem  emendas,  borrões  ou  ressalvas,  nem  condições  escritas  à  margem,
rubricada em todas as suas folhas e assinada na última, com a respectiva
identificação do subscritor, devendo constar:

11.1.1.  Valor  unitário  e  total,  expresso  em  moeda  corrente  nacional,
conforme MODELO ANEXO I DESTE EDITAL – PROPOSTA DE PREÇOS, sem previsão de
encargos financeiros ou expectativa inflacionaria;

11.1.1.1.  No  preço  proposto  deverão  estar  incluídos  todos  encargos,
(sociais,  trabalhistas  e  previdenciários/acidentários)  e  tributos
incidentes  sobre  a  prestação  dos  serviços,  bem  como  todas  e  quaisquer
despesas diretas e indiretas (incluindo transporte, fretes, alimentação,
estadia dos profissionais envolvidos na realização dos serviços) e demais
dispêndios necessários à perfeita execução dos serviços licitados, de forma
que o montante proposto será a única e completa remuneração a ser paga pela
execução completa dos serviços;

11.1.1.2.  Os preços ofertados, por força da legislação vigente, deverão
permanecer fixos e irreajustáveis durante a vigência do futuro contrato
decorrente da presente licitação;

11.1.1.3. Os valores unitários constantes do Modelo de Proposta de Preço,
devem ser apresentados de forma analítica, sendo assim demonstrada a sua
composição unitária em planilhas específicas, explicitando as incidências
das leis sociais;

11.1.1.4. O BDI constante da Proposta de preços deverá ter sua composição
detalhada em planilha específica onde conste o detalhamento dos percentuais
adotados, o lucro e demais elementos necessários a sua composição;

11.1.1.5. Na composição detalhada do BDI e na planilha de custo direto não
devem constar os tributos IRPJ e CSLL,  sob pena de desclassificação  da
empresa.

11.1.2.  O  prazo  de  validade  da  proposta  não  poderá  ser  inferior  a  60
(sessenta) dias corridos, contados da data da apresentação da mesma;
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11.1.3. As licitantes deverão apresentar dentro do envelope de Proposta:

11.1.3.1. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (ANEXO V deste
Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e  obrigatoriamente
assinada  pelo  seu  representante  legal  ou  mandatário.  SOB  PENA  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

11.1.4.  Deverá ser apresentada carta proposta comercial conforme modelo
apresentado no ANEXO VII deste Edital, sendo que a não apresentação deste,
não motivará a desclassificação da licitante;

11.1.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o Art. 48 da
Lei 8.666/93 e condições estabelecidas neste Edital.

11.1.6. Modelo dos Dados do representante legal para efeito de formalização
do futuro contrato (Anexo VIII deste Edital), sendo que a não apresentação
deste, não motivará a desclassificação da licitante.

12. PROCESSAMENTO DESTA LICITAÇÃO

12.1.  No  local,  dia  e  hora  fixados  neste  Edital,  serão  iniciados  os
trabalhos, lendo o Presidente da Comissão, os objetivos desta licitação;

12.2.  Em seguida, será solicitada pelo Presidente, a credencial de cada
representante  legal  das  empresas  proponentes,  onde  serão  recebidos  os
Envelopes Nº 01 e Nº 02 das concorrentes, os quais serão rubricados pela
Comissão e pelos Participantes;

12.3. Encerrada a fase de credenciamento dos representantes, serão abertos
pela Comissão o  ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO, na presença de todas as
concorrentes, cujos documentos serão examinados e rubricados pela Comissão
e pelos representantes, permanecendo fechados e rubricados no fecho, sob
guarda da Comissão, o ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, até a conclusão
da fase de habilitação;

12.4.  Após a conclusão da fase de habilitação, a Comissão prosseguirá os
trabalhos  com  a  abertura  do  ENVELOPE  Nº  02  —  PROPOSTA  COMERCIAL,  das
proponentes habilitadas, no mesmo local, pela Comissão de Licitação, desde
que  haja  renúncia  expressa  de  todos  os  proponentes  de  interposição  de
recursos ou depois de decorrido o prazo de que trata o art. 109, 1, “a” da
Lei Federal nº 8.666/93;

12.5.  Dessa  reunião,  será  lavrada  Ata  Circunstanciada,  na  qual  deveram
constar todas as ocorrências verificadas, fatos consignados e que exijam
registro;

12.6. As propostas comerciais das proponentes inabilitadas serão devolvidas
intactas aos respectivos proponentes, mediante protocolo.

13. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1. Competirá à CPL OBRAS, proceder ao julgamento e à classificação das
propostas.  No  julgamento  das  propostas  classificadas,  será  utilizado  o
critério de tipo de licitação MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por
preço  GLOBAL,  sendo  considerada  vencedora  aquela  mais  vantajosa  para  a
Administração, ou seja, que atendendo a todos os requisitos deste Edital,
ofereça o menor preço exequível apurado, e classificando-se as demais por
ordem crescente dos valores apresentados;
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13.2.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o Art. 48 da
Lei 8.666/93;

13.3.  Serão  desclassificados  as  propostas  com  valor  global  superior  ao
limite  estimado  para  a  futura  contratação,  sendo  este  fixado  em  R$
441.633,69 (quatrocentos e quarenta e um mil seiscentos e trinta e três
reais e sessenta e nove centavos);

13.4.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  apresentarem  valores
unitários e global, superiores ao limite máximo estabelecido nas planilhas
orçamentárias  constantes  do  Anexo  II do  presente  edital,  a  título  de
critério de aceitabilidade das propostas, conforme determina o inciso X do
Art. 40 da Lei 8.666/93;

13.5.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  apresentarem  preços
manifestadamente inexequíveis, assim entendidas como sendo aquelas em que o
valor global seja inferior a 70% menor dos seguintes valores:

a)  Da  média  aritmética  dos  valores  das  propostas  superiores  a  50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela SEMASF;

b) Do valor orçado pela SEMASF;

13.6.  Serão desclassificadas as Propostas que estiverem em desacordo com
qualquer exigência disposta neste Edital e/ou que contenham oferta sobre as
propostas de outras licitantes;

13.7. Serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente
as exigências deste Edital e/ou que apresentem oferecimento de vantagens
não previstas neste Edital;

13.8. Caso a Comissão julgue necessário, poderá fazer consultas técnicas à
licitante, sendo tais consultas feitas por escrito, com prazo determinado.
Somente serão recebidas as respectivas respostas também por escrito, desde
que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da
proposta;

13.9. A resposta da licitante não implicará, em qualquer caso, na aceitação
tácita da Contratante;

13.10. A Comissão poderá suspender a reunião a fim de que tenha melhores
condições de analisar os documentos apresentados, marcando na oportunidade,
nova data e horário em que voltará a se reunir com os interessados para
prosseguimento do processo licitatório;

13.11. Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissão e os participantes terão
que rubricar os documentos apresentados e os envelopes fechados contendo as
propostas, que ficarão em poder da Comissão até a ocasião da nova reunião;

13.12.  O  não  comparecimento  de  qualquer  das  licitantes  nas  reuniões
anteriormente definidas pela Comissão não impedirá a realização da mesma;

13.13.  O  julgamento  das  propostas  será  realizado  em  reunião  (ões)  da
Comissão, que poderá a seu critério, solicitar auxílio e assessoria de
pessoal qualificado do quadro de empregados da Prefeitura do Município de
Porto Velho-RO, ou externa a ela;
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13.14. É facultado à Comissão, em qualquer fase desta licitação, a promoção
de diligências destinada a esclarecer ou apresentar instrução do processo;

13.15.  Ultrapassada  a  fase  de  habilitação  e  abertas  as  propostas
comerciais, não mais cabe inabilitar as licitantes por motivos relacionados
no item 10 deste Edital (da documentação de habilitação), salvo em razão de
fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente;

13.16.  Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas,
sejam Habilitação ou Preços a Comissão de Licitação, a seu critério, poderá
fixar  o  prazo  de  08  (oito)  dias  úteis,  para  que  apresentem  outras
propostas, baseadas nas causas das quais decorreram as desclassificações,
conforme art. 48 § 3º da lei 8.666/93;

13.17. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se
fará por sorteio, ressalvados os direitos da ME’s e EPP’s;

14. CLASSIFICAÇÃO FINAL

14.1. Concluindo o julgamento, as propostas admitidas serão classificadas,
atribuindo-se  o  primeiro  lugar  a  que  oferecer  o  MENOR  PREÇO  GLOBAL,
posicionando-se as demais na sequência dos valores finais.

15. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

15.1.  Proclamado  o  resultado  final  desta  licitação,  publicar-se-á  o
resultado,  e  posteriormente  o  processo  será  encaminhado  a  autoridade
superior para homologação e adjudicação;

15.2. Após o julgamento realizado pela Comissão de Licitação, a autoridade
superior poderá:

15.2.1.  Determinar  a  retificação  de  irregularidade  sanável  antes  de
homologar;

15.2.2. Homologar o resultado, conferindo eficácia à Adjudicação para que a
Licitante vencedora seja contratada;

15.2.3.  Anular  o  julgamento  ou  todo  o  procedimento,  se  nele  encontrar
ilegalidade;

15.2.4. Revogar esta licitação por motivo de conveniência ou oportunidade,
desde que comprovado o ocorrido depois de instaurada à competição;

15.3. Na hipótese em que a empresa adjudicatária venha a decair do direito
à contratação do objeto desta licitação, a CONTRATANTE poderá convidar as
empresas na ordem de classificação, para contratar,  em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pela empresa adjudicatária, inclusive quanto ao
preço, ou revogar esta licitação, independentemente da cominação que deverá
ser aplicada à empresa licitante adjudicatária;

15.4. Os atos de homologação e da contratação serão publicados na Imprensa
Oficial;

16. RECURSOS, PENALIDADES E SANÇÕES

16.1. Recursos:
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16.1.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação Geral
caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei n0 8.666/93 e suas alterações; 

16.1.2.  O  recurso  deverá  ser  interposto  mediante  petição  digitada  e
impressa,  através  de  processamento  eletrônico  de  dados,  devidamente
arrazoada e subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente,
obedecendo aos prazos previstos na Lei de Licitações;

16.1.3. Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação
de licitante e julgamento de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a
Comissão Permanente de Licitação Geral, motivadamente e se houver interesse
para a Prefeitura de Porto Velho, atribuir efeito suspensivo aos recursos
interpostos contra outras decisões;

16.1.4.  O recurso deverá ser entregue na  sala da Comissão Permanente de
Licitação  Geral e  endereçado  ao  Presidente  a  Comissão  Permanente  de
Licitação Geral;

16.2. Penalidades e Sanções:

16.2.1. Verificada a hipótese do previsto no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 e
Lei 12.846/13, fica caracterizado o descumprimento total das obrigações
assumidas  pelo  adjudicatário,  sujeitando-o  às  penalidades  legalmente
estabelecidas;

16.2.2.  As sanções administrativas e respectivas penalidades previstas no
futuro contrato são as elencadas nos artigos 86 a 88, com seus parágrafos e
incisos, da Lei n° 8.666/93 e Lei 12.846/13, bem como as constantes no
subitem 16.2.3;

16.2.3. Conforme advertências e multas constantes no Projeto Básico, Anexo
II deste Edital.

16.3. No tocante a licitações e contratos:

a)  frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b)  impedir,  perturbar  ou  fraudar  a  realização  de  qualquer  ato  de
procedimento licitatório público;

c)  afastar  ou  procurar  afastar  licitante,  por  meio  de  fraude  ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou futuro contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar
de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f)  obter  vantagem  ou  benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração
pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública
ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;

17. CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
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17.1. A execução dos serviços objeto da presente licitação, bem como, suas
possíveis  alterações,  ficarão  subordinadas  às  normas  da  lei  federal
8.666/93, conforme cláusulas definidas na minuta de Contrato, ANEXO XI do
presente Edital;

17.2.  A  adjudicatária  deverá  assinar  o  futuro  contrato,  do  qual  as
cláusulas  acham-se  definidas  na  minuta  de  Termo  de  Contrato  anexo  ao
presente Edital, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
convocação para assinatura;

17.3.  O prazo concedido para a assinatura do futuro contrato poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte,
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Município de Porto Velho-RO;

17.4.  Nos termos do parágrafo 2º do artigo 64 da lei federal 8.666/93,
poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não aceitar ou não
assinar o futuro contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos
preços, ou revogar esta licitação independentemente das penalidades;

17.5. SUBCONTRATAÇÃO

17.5.1.  Conforme disposições contidas no Projeto Básico (ANEXO II deste
instrumento convocatório).

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

18.1. As obrigações da contratada serão conforme as disposições contidas no
Projeto Básico (ANEXO II deste instrumento convocatório).

18.2. As obrigações da contratante serão conforme as disposições contidas
no Projeto Básico (ANEXO II deste instrumento convocatório).

19. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

19.1.  Conforme disposições  contidas  no Projeto  Básico (ANEXO  II  deste
instrumento convocatório).

20. REAJUSTE DE PREÇO

20.1.  Conforme disposições  contidas  no Projeto  Básico (ANEXO  II  deste
instrumento convocatório).

21. RECEBIMENTO DO OBJETO

21.1. Conforme disposições  contidas  no Projeto  Básico (ANEXO  II  deste
instrumento convocatório).

22. FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INÍCIO DA OBRA

22.1.  Conforme disposições  contidas  no Projeto  Básico (ANEXO  II  deste
instrumento convocatório).

23. GARANTIA CONTRATUAL
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23.1.  No ato da assinatura do futuro contrato, objeto desta licitação, a
empresa vencedora deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o
valor a ela adjudicado, podendo optar por uma das modalidades previstas no
art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;

23.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será
depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250
– 3,  devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente, em
original ou cópia autenticada, no Departamento Administrativo-Financeiro,
para lançamento contábil na Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ;

23.3.  Se  a  opção  de  garantia  se  fizer  em  seguro-garantia  ou  fiança
bancária, esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade
igual ou superior ao prazo de execução do futuro contrato, a cláusula de
atualização financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

23.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade
de Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro
contrato em pelo menos 30 (trinta) dias.

23.5.  Caso a garantia seja ofertada em  títulos da dívida pública, estes
devem  ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em
sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia  autorizado  pelo  Banco
Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na
primeira metade do Século XX;

23.6.  Se,  por  qualquer  razão,  for  necessária  a  alteração  do  futuro
contrato, a Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a
complementação ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha
escolhido.

23.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais,
pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou
penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do futuro
contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

23.8. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor
apresentado  como  garantia,  poderá  a  Contratante  convocar  a  empresa
Contratada para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

23.9. No caso de rescisão do futuro contrato determinado por ato unilateral
e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do  art.  78  da  Lei  n.  8.666/93  (incisos  XII  e  XVII  havendo  culpa  da
Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e
dos valores das multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme
inciso III do Art. 80, da Lei n. 8.666/93.

23.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII
a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada,
será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente  comprovados  que  houver
sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos
pela execução do futuro contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do
art. 79 da Lei n. 8.666/93).
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23.11.  A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será
liberada  ou  restituída  após  a  execução  do  futuro  contrato,  conforme
disposto no § 4º do art. 56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o
representante  da  empresa  Contratada  entregar  requerimento,  dirigido  à
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ no Departamento Administrativo-
Financeiro;

23.12.  A  qualquer  momento  a  garantia  prestada  poderá  ser  substituída,
mediante  requerimento  do  interessado,  respeitadas  as  modalidades  antes
previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do
futuro Contrato ajustado à época da solicitação.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. As despesas de elaboração das propostas para esta licitação, serão de
exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe sendo assegurado reclamar
qualquer indenização da Prefeitura Municipal de Porto Velho pelas despesas
assim praticadas.

24.2. A presente licitação não prevê o pagamento antecipado de despesas de
qualquer natureza a título de instalação e mobilização dos serviços.

24.3.  A adjudicatária deverá assinar o futuro contrato, cujas cláusulas
acham-se definidas na minuta de Termo contratual anexa ao presente Edital,
(Anexo  XI) no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  data  de
convocação para assinatura.

25. FORO

25.1.  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho-RO,  para  dirimir
quaisquer  dúvidas  referentes  a  esta  licitação  e  procedimentos  dela
resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho, 05 de dezembro de 2019

 CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL-OBRAS/SML/PVH
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ANEXO I

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA REFERENTE À TP Nº:____/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH
Valor Total da Proposta: R$_________________(_____________________) 
Validade da Proposta: ___/___/_____  (não inferior a 60 sessenta dias).
CNPJ: ________________Razão Social:_______________
Endereço Completo com CEP:_______________
E-mail______________________
Telefone(s): ( )_________________
Banco:___________ Agência:_________ Conta-Corrente: __________
Responsável legal para assinatura do futuro contrato/instrumento 
equivalente: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

              

DESCRIÇÃO SERVIÇO UND  QUANT. UNIT. (R$) SUBTOTAL TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES                                
1.1 ADMINISTRAÇÃO / TAXAS                                
1.1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS TX 1,00
1.1.2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MÊS 4,00
1.1.3 PPRA  –  PROGRAMA  DE  PREVENÇÃO  DE  RISCO

AMBIENTAIS UN 1,00
1.1.4 PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDIO DE SAÚDE

AMBIENTAIS UN 1,00
1.1.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

      
2.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA

E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.272,76
2.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA,

DE  FORMA  MANUAL,  SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 M2 877,75

2.3 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA, PVC E OUTRO,
SEM REAPROVEITAMENTO M2 510,00

2.4 REMOÇÃO  DE  PORTAS,  DE  FORMA  MANUAL,  SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 52,08
2.5 REMOÇÃO  DE  JANELAS,  DE  FORMA  MANUAL,  SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 80,71

2.6 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS,
DE  FORMA  MANUAL,  SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN 23,00

2.7 REMOÇÃO  DE  LOUÇAS,  DE  FORMA  MANUAL,  SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 17,00
2.8 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 8,00

2.9 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA (PAREDES INTERNAS
E EXTERNAS) M2 900,00

2.10 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 690,32
3.0 REFORMA GERAL       
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3.1 ESTRUTURA  DE  MADEIRA  PARA  TELHAS  2  ÁGUAS
PARA TELHA DE FIBROCIMENTO M2 0,00

3.2 IMUNIZACAO  DE  MADEIRAMENTO  PARA  COBERTURA
UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2 0,00

3.1 TELHAMENTO  COM  TELHA  ONDULADA  DE
FIBROCIMENTO  E  =  6  MM,  COM  RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 1.272,76
3.2 CUMEEIRA  TIPO  SHED  PARA  TELHA  DE

FIBROCIMENTO  ONDULADA,  INCLUSO  JUNTAS  DE
VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO M 77,40

3.3 FORRO  DE  PVC,  LISO,  PARA  AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P M2 510,00

3.4 JANELA METÁLICA DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO
COM  ARGAMASSA,  SEM  VIDROS,  PADRONIZADA.
AF_07/2016 M2 63,20

3.5 CAIXILHO  FIXO,  DE  ALUMINIO,  PARA  VIDRO  E
VIDRO  TEMPERADO  INCOLOR,  ESPESSURA  10MM,
FORNECIMENTO  E  INSTALACAO,  INCLUSIVE  MASSA
PARA VEDACAO M2 17,51

3.6 PORTA  DE  MADEIRA  PARA  PINTURA,  SEMI-OCA
(LEVE  OU  MÉDIA),  60X210CM,  ESPESSURA  DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 12,00

3.7
              
PORTA  DE  MADEIRA  PARA  PINTURA,  SEMI-OCA
(LEVE  OU  MÉDIA),  80X210CM,  ESPESSURA  DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 20,00

3.8 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-
OCA  (LEVE  OU  MÉDIA),  PADRÃO  MÉDIO,
160X210CM,  ESPESSURA  DE  3,5CM,  ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, SEM FECHADURA – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 1,00

4.0
PINTURA       

4.1 PINTURA  ESMALTE  FOSCO  PARA  MADEIRA,  DUAS
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

M2 104,16
4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA  EM  PAREDES  INTERNAS  E  EXTERNAS,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.888,85

4.3 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO), DUAS DEMAOS

M2 875,16
5.0

DIVERSOS       
PAVIMENTAÇÃO

5.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 690,32
5.2 PISO  EM  GRANILITE,  MARMORITE  OU  GRANITINA

ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS M2 690,32
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.3 PONTO  DE  ILUMINAÇÃO  INCLUINDO  INTERRUPTOR
SIMPLES  (2  MÓDULOS),  CAIXA  ELÉTRICA,
ELETRODUTO,  CABO,  RASGO,  QUEBRA  E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

UN 67,00
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AF_01/2016

5.4 REFLETOR  RETANGULAR  FECHADO  COM  LAMPADA
VAPOR METALICO 400 W (QUADRA)

UN 28,00
5.5 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA

LOUÇA  BRANCA  –  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2013 UN 9,00

5.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM
OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1,00

5.7 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO
DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 7,00
6.0

LIMPEZA                                           
6.1 CARGA  MANUAL  DE  ENTULHO  EM  CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3 M3 48,00
6.2 TRANSPORTE  DE  ENTULHO  COM  CAMINHAO

BASCULANTE  6  M3.  RODOVIA  PAVIMENTADA.  DMT
0.5 A 1.0 KM M3 48,00

      TOTAL DA OBRA                                      

      BDI        

      TOTAL COM BDI                                      

Obs. Os serviços deverão ser executados conforme previsto no Projeto Básico composto
de Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo.

Declaramos que, o banco, a agência e a conta-corrente, informados nesta proposta,
serão únicos e exclusivos para todos os recebimentos relativos ao cumprimento das
obrigações contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho
de 2012). 

Porto Velho, RO, ____ de ______________de 2019

Nome e assinatura do
Responsável pela empresa
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ANEXO II

PROJETO BÁSICO   CONSTITUÍDO DE

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
3. MEMORIAL DESCRITIVO.

PROJETO BÁSICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CICA, ENDEREÇO: AV. RIO MADEIRA N°1972, BAIRRO: AGENOR

MARTINS DE CARVALHO.

Porto Velho, 27 de novembro de 2019.

Introdução:

Este projeto básico visa a contratação sob empreitada por processo licitatório, tipo
menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO
E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CICA,ENDEREÇO: AV. RIO
MADEIRA  N°1972,BAIRRO:  AGENOR  MARTINS  DE  CARVALHO,  estabelece  também  normas
gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os serviços
descritos e deve ser considerado como complementar aos desenhos de execução dos
projetos de engenharia e demais documentos contratuais.

1. DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CICA, ENDEREÇO: AV. RIO MADEIRA N°1972, BAIRRO:
AGENOR MARTINS DE CARVALHO

2. JUSTIFICATIVA:

Faz se necessário a presente contratação para atender as crianças em estado de
vulnerabilidade  e  acolhimento,  tendo  em  vista  o  estado  precário  em  que  a
edificação encontra-se.

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

    Os serviços (objeto deste projeto) serão executados numa área de construção de
812,01 m²; a obra está localizada na AV. RIO MADEIRA N°1972, Bairro: AGENOR
MARTINS DE CARVALHO neste município de PORTO VELHO-RO, de acordo com disposições
constantes  do  projeto  básico  composto  de  Informações  Técnicas,  Planilhas
Orçamentárias, Plano de Execução e Especificações de Serviços, Projetos/Plantas
e ainda: edital de licitação e normas técnicas.

4. DOS PRAZOS:

a.  O prazo de vigência, do contrato (estando nele incluso os prazos de Ordem de
Início da obra, execução, recebimento provisório e definitivo e pagamento) será
de 160 dias, a partir da assinatura do contrato.

O prazo máximo para execução para execução da obra será de 90 (NOVENTA DIAS) dias
corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço
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e/ou  assinatura  do  contrato,  devendo  a  CONTRATADA  submeter  à  aprovação  da
Prefeitura,  a  sua  proposta  de cronograma físico-financeiro para a execução
da obra

 A CONTRATADA deverá apresentar o pedido de prorrogação de prazo de execução com
antecedência de 30 (trinta) dias.

Todo pedido de prorrogação deverá ser devidamente justificado, autuado em processo e
autorizado previamente pela autoridade competente.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1 Os recursos orçamentários destinados para pagamento deste objeto, no importe de
R$ 441.633,69  (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS
REAIS  E  SESSENTA  E  NOVE  CENTAVOS),  tem  como  fonte  de  Receita  os  recursos
orçamentários destinados pela Secretaria Municipal de AÇÃO SOCIAL E DA FAMILIA -
SEMASF.

Projeto Atividade: 12.33.08.244.324.2.972-estruturação da secretaria das unidades
administrativas e de acolhimento da SEMASF - Elemento de Despesa: 4.4.90.51-
outros e instalações - Fonte: 102.3 – recursos hídricos

Planilha orçamentária a partir das Tabelas SINAPI/RO/JUNHO 2019

5.2 O BDI utilizado é de 22,88 %

5.3 Parcela de Maior Relevância:2.0-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1 - Certidão de registro da licitante junto ao CREA, da qual deverá constar o (s)

nome (s) do (s) profissional (is) de nível superior que poderá (ão) atuar (ão)
como responsável (is) técnico (s) pelos serviços a serem executados;

6.2 - Certidão do Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s), emitidos pelo CREA:
6.3- Comprovação de aptidão da empresa para o desempenho de atividade pertinente e

compatível com o objeto da obra, através de Atestado (s) ou certidão (s) de
Execução de obra(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que tenha compatibilidade com a parcela de maior relevância técnica do
objeto deste Projeto Básico,

6.4 -  Os  atestados  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado  deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com a identificação e endereço da
emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório da
assinatura aposta, estando as informações ali contidas;

6.5 - Declaração fornecida pela licitante indicando explicitamente a equipe técnica
que deverá conter no mínimo  01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Técnico de
segurança do trabalho,  para acompanhar a execução dos serviços. Na declaração
deverão constar os dados mínimos necessários, tais como: nome completo, número
do  documento  de  identidade,  CPF  e  do  registro  na  entidade  profissional
competente da região a que estiver vinculado.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO:

7.1 – A critério exclusivo da CONTRATANTE e mediante prévia e expressa autorização
da SEMISB o contratado poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem
prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do
serviço, até o limite máximo de 30% (trinta por cento), desde que não altere
substancialmente as cláusulas pactuadas;

7.2 - No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta
somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas
reforçará a capacidade técnica da Contratada, que executará, por seus próprios
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meios,  o  principal  dos  serviços  de  que  trata  este  projeto,  assumindo  a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados;

7.3 – A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única
responsável perante a Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO, mesmo que tenha
havido  a  apresentação  de  empresa  a  ser  subcontratada  para  execução  de
determinado serviço integrante desta Licitação;

7.4  – A  contratada  ao  requerer  autorização  para  subcontratação  de  parte  dos
serviços, deverá comprovar perante a Secretaria Municipal de infraestrutura e
serviços básicos - SEMISB a regularidade jurídica/fiscal e trabalhista de sua
subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas
quando relacionadas com o objeto do Contrato;

7.5 – A Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO se reserva o direito de, após a
contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa contratada e
de sua(s) subcontratada(s) se submetam às regras estabelecidas neste instrumento
convocatório e consequente Contrato.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1 -  Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais
dispositivos legais, nas obrigações da Contratada também se incluem os dispostos
a seguir:

8.1.1  -  Apresentar  na  reunião  de  partida  os  seguintes  documentos:  Anotação  de
Responsabilidade Técnica – ART, do responsável pela execução da obra; Curva ABC
da planilha orçamentária; Certificado de matrícula do Cadastro Específico do
INSS (CEI) E Plano de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro de execução dos
serviços elaborados em conformidade com o projeto e seus anexos;

8.1.2 - Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados observando o
que dispõe o Projeto Básico, e Projeto de Engenharia composto de: projetos
geométricos,  mapas  e  detalhes  construtivos  e  de  acessibilidade,  planilhas
orçamentárias, memórias de cálculo, composições unitárias, cronograma físico-
financeiro  e  memorial  descritivo,  e  ainda:  Edital  de  licitação  e  normas
técnicas.

a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados;
b) Pelo uso de patentes registradas;
c) Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação

da mesma pelo Município;
d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos

dos  serviços  contratados,  ainda  que  ocorridos  em  via  pública,  ou  local  de
terceiros.

8.1.3 – A contratada deverá manter preposto, devidamente aceito pela Administração,
no local da Obra, para representá-lo na execução o Contrato;

8.2 -  Ao  assinar  o  contrato  a  contratada  deverá  apresentar  uma  Declaração  de
Domicilio Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta-corrente como
única e exclusiva para todos os recebimentos que a Administração Pública do
Município de Porto Velho – RO deverá efetuar relativos ao cumprimento de suas
obrigações contratuais, conforme determina a Lei nº. 2016 de 11/06/2012, modelo
próprio da empresa.

9.3) Emitir o termo de garantia do empreendimento, de acordo com o art. 618 do CC, e
entregar o manual de manutenção da obra e o “as built” (como construído) do
projeto total, em formato .dwg u .dxf e .pdf devidamente assinado, no ato da
entrega definitiva da obra.

8.4  – Os serviços realizados terão a garantia de 05 (cinco) anos a contar do
recebimento definitivo.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
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9.1 -  Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais
disposições legais, a Contratante se obrigará:

9.1.1 – Realizar reunião de partida com a CONTRATADA, após a publicação do extrato
do contrato, para apresentação do projeto executivo da obra e recolhimento dos
documentos constantes do item 09.1.1;

9.1.1 - Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Projeto Básico, desde que
estabelecidas às condições regidas no Contrato;

9.1.2 - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços realizados pela
Contratada e respectivas medições emitidas de acordo com o Cronograma Físico-
Financeiro;

9.1.3  - A  fiscalização  exercida  pela  Secretaria  Municipal  de  infraestrutura  e
serviços básicos - SEMISB, terá em especial, poderes para suspender a execução
dos serviços que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado;

9.1.4 - Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros
por culpa ou dolo da Contratada;

9.1.5 - Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela prestação de
todas as informações indispensáveis a regular execução das obras, pelo pagamento
oportuno das parcelas devidas.

10. FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INÍCIO DA OBRA:

10.1. No início da execução dos serviços será cobrado da CONTRATADA:

A ART da prestação de serviços emitido pelo CREA-RO;

10.2. A autorização para o início dos serviços será efetivada através de anotação
por  escrito  (Ordem  de  Serviços)  fornecido  pela  Secretaria  Municipal  de
infraestrutura e serviços básicos - SEMISB.

10.3. As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado, capacitado e
designado  pela  Secretaria  Municipal  de  infraestrutura  e  serviços  básicos  -
SEMISB;

10.4. Na existência de serviços não descritos, mas necessários e/ou em caso de
divergência entre o memorial descritivo, planilhas e/ ou projetos, a CONTRATADA
somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer
procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou
em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas
as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

10.5.  Não  serão  aceitos  valores  aditivos  no  contrato  a  pedidos  da  CONTRATADA
decorrentes de falta de material ou incoerência com a LISTA DE MATERIAL ESTIMADA
constante no anexo deste memorial, exceto a situação em que a  FISCALIZAÇÃO
formalmente  autorizar  alteração  prévia  no  projeto  em  virtude  de  melhorias
necessárias.

Observações:

No  caso  de  discrepâncias  ou  falta  de  especificações  de  marcas  e  modelos  de
materiais,  equipamentos,  serviços,  acabamentos,  etc.,  deverá  sempre  ser
observado que estes itens deverão ser de qualidade extra, definido no item
materiais/equipamentos,  e  que  as  escolhas  deverão  sempre  ser  aprovadas
antecipadamente pela fiscalização ou pelos projetistas.

Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas nos
projetos básicos ou específicos, sempre prevalecendo à aprovação antecipada da
fiscalização para sua utilização.

 A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz
de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em
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número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro
proposto seja cumprido à risca.

11. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO:

11.1  -  A  comissão  de  fiscalização  da  SEMISB  promoverá  a  medição  dos  serviços
executados, que deverá conter um relatório da obra, com o número de funcionários
e  a  identificação  do  engenheiro  responsável,  devendo  elaborar  também  uma
planilha  de  execução  dos  serviços,  assinada  e  datada,  e  os  encaminhará  à
CONTRATADA  para  emissão  da  Nota  Fiscal  relativa  à  medição  apresentada,
oportunidade em que a esta caberá juntar as guias de recolhimento dos encargos
sociais e trabalhistas referente ao mês imediatamente anterior.

11.1.1 –  As medições deverão ser realizadas em conformidade com a solicitação da
contratada ou quando o fiscal julgar pertinente a execução do cronograma físico-
financeiro.

11.2 - Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela CONTRATADA de
forma integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, autorizando a emissão de Nota
Fiscal no valor da medição definitiva para efeito de pagamento;

11.3 – A CONTRATADA deverá emitir 01(uma) Nota Fiscal contemplando os serviços e
materiais referentes a medição;

11.4  - No  corpo  da  Nota  Fiscal  deverão  constar  obrigatoriamente  as  seguintes
referências:

a) A especificação dos serviços aferidos no boletim de medição;
b) O número do processo que deu origem à contratação;
c) O número da conta e agência do beneficiário.
11.5 -  O pagamento será efetuado até 30 dias da comprovação da prestação dos

serviços, no valor correspondente àqueles realizados no período de referência,
mediante apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da medição e devidamente
atestada pela fiscalização e pelo representante da contratada.

11.6 – Juntamente com a Primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar
comprovação de matrícula da obra, junto à Previdência Social;

11.7 - A CONTRATADA, para fins de pagamento, deverá juntar aos autos a respectiva
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP (Lei nº.
9.528/97); Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS (Lei nº. 8.212/91
alterada pela Lei nº. 9.032/95 e Resolução nº. 657/98-INSS); cópia do documento
de  arrecadação  da  Receita  Federal  –  DARF  (IN  SRF  nº.  81/96);  cópia  do
comprovante  de  pagamento  do  salário  dos  empregados,  relativo  ao  mês
imediatamente anterior, (art. 31, § 4º da Lei nº. 8.212/91, alterada pela Lei
nº. 9.032/95). Todos os documentos citados devem ser juntados aos autos com data
relativa ao período de execução da obra objeto deste projeto, exceto a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP, que deverá ser
apresentada até o dia 7 (sete) do mês da ocorrência dos fatos geradores ou no
dia útil imediatamente anterior, caso o dia 7 (sete) seja dia não útil.

12. DO REAJUSTE DE PREÇO:

12.1 – Após decorrido  o interregno  de 12  (doze) meses,  o contrato  poderá ser
reajustado em suas parcelas remanescentes, obedecendo aos índices oficiais de
variação das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil –SINAPI, aplicáveis para o Estado de Rondônia, contados a
partir da data de apresentação da proposta.

12.1.2  - Os  reajustes  dos  preços  unitários  contratuais  serão  calculados  pela
seguinte fórmula:

                                               li - lo
                                      R =  ----------  x V
                                                 lo      
Onde:
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R = Valor do reajustamento procurado;
li = Índice de preço referente ao mês de reajustamento;
lo = Índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta; e
V = Valor contratual a ser reajustado.     
12.1.3 -  Caso o índice  estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição,
mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.  

12.1.4 – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto  no  próprio  contrato,  as  atualizações  e  compensações  financeiras
decorrentes  das  condições  de  pagamento  nele  previstas,  não  caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila.

13. DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES:

13.1. Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, Lei
12.846/13, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades e sanções:

 I. Advertência; 
II. Multa moratória, nos seguintes percentuais:
 a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de

descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia
sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);

 b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja
medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento)
por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento); 

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos
por cento) ao dia sobre o valor do empenho, incidência limitada a 10 (dez) dias;

 d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10
(dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do empenho;

 e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando
da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave
prevista  no  Inciso  III  deste  item,  concomitantes  e  sem  prejuízo  de  outras
cominações; 

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”,
poderá  ser  aplicada  sanção  mais  grave  prevista  no  Inciso  III  deste  item,
concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

 III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações nos seguintes
percentuais:

a) Pelo descumprimento total, será aplicada multa de 20% sobre o valor contratado; 
b) Pelo descumprimento parcial, será aplicada multa de até 10% sobre o valor do

contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da
parcela inadimplida – aplicável apenas em hipóteses excepcionais, devidamente
fundamentadas; 

IV. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com
a Administração, prevista no artigo 87, III da Lei n. 8.666/93, por prazo não
superior a 02 (dois) anos; 

V. Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Pública, previsto no art.
7º da Lei Federal n. 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

VI. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública,
prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93; 

13.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão
contratual; 

13.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para
exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma
da lei;

13.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
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após decorrido o prazo da sanção aplicada; 
13.5. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente Instrumento

admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da
Lei  n.  8.666/93,  devendo  a  solicitação  dilatória,  sempre  por  escrito,  ser
fundamentada  e  instruída  com  os  documentos  necessários  à  comprovação  das
alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados
injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação; 

13.6. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas
dos pagamentos eventualmente devidos ao Contratado; 

13.7. As multas devidas serão descontadas do valor das faturas para pagamento, ou
quando  não  existir  crédito  da  empresa  contratada  perante  o  contratante,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação; 

13.8. Os procedimentos a serem adotados, no âmbito da Prefeitura Municipal de Porto
Velho –  RO para  a apuração  de falta  contratual no  fornecimento de  bens e
serviços observarão eventual Parecer da Procuradoria Geral do Município;

13.9. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração
Pública, Suspensão Temporária de Participar em Licitação ou que sejam declaradas
Inidôneas  serão  incluídas  no  Cadastro  de  Fornecedores  da  Superintendência
Municipal de Licitações;

13.10. No tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b)  impedir,  perturbar  ou  fraudar  a  realização  de  qualquer  ato  de  procedimento

licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo; 
d) fraudar licitação pública ou futuro contrato dela decorrente; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações  de  contratos  celebrados  com  a  administração  pública,  sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados
com a administração pública;

14.DA GARANTIA CONTRATUAL:

14.1 – No ato da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá prestar garantia
de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela adjudicado, podendo optar por uma
das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;

14.2 -A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos
danos  ou  prejuízos  causados  à  Contratante  e  pelas  eventuais  multas  ou
penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

14.3  -  Uma  vez  aplicada  multa  à  Contratada,  e  realizado  o  desconto  do  valor
apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada
para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

14.4 – A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante
requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste
caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à
época da solicitação.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

15.1. - A entrega e o recebimento da obra se darão da seguinte forma:
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15.1.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização
(SEMISB),  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  em  até  15
(quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA

15.1.2  - Definitivamente,  por  comissão  designada  pela  autoridade  competente,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação  ou  vistoria  que  comprove  a  adequação  do  objeto  aos  termos
contratuais, nos termos do que disciplina o artigo 69 da Lei nº 8.666/93.

 
Porto Velho – RO, 27 de novembro de 2019.

Responsável pela elaboração

ERONILDO GOMES DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA 1664 D/RO

Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

_______________________________
CLAUDINALDO LEÃO DA ROCHA

Secretário Municipal de Assistência Social e
da Família
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1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CICA)

ENDEREÇO: AVENIDA RIO MADEIRA, 1972 - BAIRRO: AGENOR DE 
CARVALHO

BDI COM 
DESONERAÇÃO

29,07%
BDI SEM 
DESONERAÇÃO

22,88%

LOCAL: PORTO VELHO/RO LEIS SOCIAIS 85,64% LEIS SOCIAIS 114,76%

SINAPI: junho/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO COM
DESONERAÇÃO

PREÇO SEM DESONERAÇÃO

ITEM TABELAS CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UND  QUANT.
UNIT.
(R$)

SUBTO
TAL TOTAL

UNIT.
(R$) SUBTOTAL TOTAL

1.0        
SERVIÇOS 
PRELIMINARES               

37.928
,00   42.374,48

1.1  ADMINISTRAÇÃO / 
TAXAS                        

1.1.1 PROPRIA COMP-
001

TAXAS E EMOLUMENTOS
TX 1,00

226,5
0

226,5
0 226,50 226,50

1.1.2 PROPRIA COMP-
002

ADMINISTRAÇÃO  E
CONTROLE MÊS 4,00

7.835
,52

31.34
2,08

8.939,
04

35.756,1
6

1.1.3 DER/201
8

DERSEGT
002

PPRA  -  PROGRAMA  DE
PREVENÇÃO  DE  RISCO
AMBIENTAIS UN 1,00

1.882
,00

1.882
,00

1.882,
00 1.882,00

1.1.4 DER/201
8

DERSEGT
001

PCMSO - PROGRAMA DE
CONTROLE  MÉDIO  DE
SAÚDE AMBIENTAIS UN 1,00

2.636
,14

2.636
,14

2.636,
14 2.636,14

1.1.5 SINAPI 74209/1 PLACA  DE  OBRA  EM
CHAPA  DE  ACO
GALVANIZADO M2 6,00

306,8
8

1.841
,28 312,28 1.873,68

2.0  DEMOLIÇÕES  E
RETIRADAS   

25.478
,26  28.270,37

2.1 SINAPI 97649 REMOÇÃO  DE  TELHAS
DE  FIBROCIMENTO,
METÁLICA  E
CERÂMICA,  DE  FORMA
MECANIZADA, COM USO
DE  GUINDASTE,  SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 M2

1.272,7
6 2,94

3.741
,91 3,24 4.123,74

2.2 SINAPI 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE
MADEIRA  PARA
COBERTURA, DE FORMA
MANUAL,  SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 M2 877,75 5,03

4.415
,08 5,59 4.906,62

2.3 SINAPI 97640 RETIRADA  DE  FORRO
DE  MADEIRA,  PVC  E
OUTRO,  SEM
REAPROVEITAMENTO M2 510,00 1,37

698,7
0 1,53 780,30

2.4 SINAPI 97644 REMOÇÃO  DE  PORTAS,
DE  FORMA  MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 M2 52,08 6,25

325,5
0 6,94 361,44

2.5 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS,
DE  FORMA  MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 M2 80,71 18,31

1.477
,80 20,24 1.633,57

2.6 SINAPI 97660 REMOÇÃO  DE
INTERRUPTORES/TOMAD
AS  ELÉTRICAS,  DE
FORMA  MANUAL,  SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN 23,00 0,46 10,58 0,51 11,73
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2.7 SINAPI 97663 REMOÇÃO  DE  LOUÇAS,
DE  FORMA  MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN 17,00 8,27

140,5
9 9,20 156,40

2.8 SINAPI 97665 REMOÇÃO  DE
LUMINÁRIAS,  DE
FORMA  MANUAL,  SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 UN 8,00 0,87 6,96 0,97 7,76

2.9 PROPRIA COMP-
003

REMOÇÃO  DE  PINTURA
ANTIGA  (PAREDES
INTERNAS  E
EXTERNAS) M2 900,00 4,18

3.760
,99 4,63 4.166,79

2.10 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO  DE
REVESTIMENTO
CERÂMICO,  DE  FORMA
MANUAL,  SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 M2 690,32 15,79

10.90
0,15 17,56

12.122,0
2

3.0  
REFORMA GERAL   

129.32
4,61  131.480,96

3.1 PROPRIA COMP-
004

ESTRUTURA  DE
MADEIRA PARA TELHAS
2  ÁGUAS  PARA  TELHA
DE FIBROCIMENTO M2 0,00 95,30 0,00 99,36 0,00

3.2 SINAPI 55960 IMUNIZACAO  DE
MADEIRAMENTO  PARA
COBERTURA
UTILIZANDO
CUPINICIDA INCOLOR M2 0,00 4,94 0,00 5,28 0,00

3.1 SINAPI 94210 TELHAMENTO  COM
TELHA  ONDULADA  DE
FIBROCIMENTO  E  =  6
MM,  COM
RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE
ONDA  PARA  TELHADO
COM  INCLINAÇÃO
MÁXIMA  DE  10°,  COM
ATÉ  2  ÁGUAS,
INCLUSO  IÇAMENTO.
AF_06/2016 M2

1.272,7
6 36,39

46.31
5,74 36,95

47.028,4
8

3.2 SINAPI 74045/2 CUMEEIRA  TIPO  SHED
PARA  TELHA  DE
FIBROCIMENTO
ONDULADA,  INCLUSO
JUNTAS DE VEDACAO E
ACESSORIOS  DE
FIXACAO M 77,40 44,91

3.476
,03 45,34 3.509,32

3.3 SINAPI 96486 FORRO DE PVC, LISO,
PARA  AMBIENTES
COMERCIAIS,
INCLUSIVE  ESTRUTURA
DE  FIXAÇÃO.
AF_05/2017_P M2 510,00 46,97

23.95
4,70 48,45

24.709,5
0

3.4 SINAPI 94562 JANELA  METÁLICA  DE
CORRER,  4  FOLHAS,
FIXAÇÃO  COM
ARGAMASSA,  SEM
VIDROS,
PADRONIZADA.
AF_07/2016 M2 63,20

542,0
1

34.25
5,03 548,01

34.634,2
3
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3.5 SINAPI 85010
+

72120

CAIXILHO  FIXO,  DE
ALUMINIO,  PARA
VIDRO  E  VIDRO
TEMPERADO  INCOLOR,
ESPESSURA  10MM,
FORNECIMENTO  E
INSTALACAO,
INCLUSIVE  MASSA
PARA VEDACAO M2 17,51

689,3
2

12.06
9,99 695,40

12.176,4
5

3.6 SINAPI 90820 PORTA  DE  MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-
OCA  (LEVE  OU
MÉDIA),  60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO  DOBRADIÇAS
-  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.
AF_08/2015 UN 12,00

245,3
2

2.943
,84 248,87 2.986,44

3.7 SINAPI 90822 PORTA  DE  MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-
OCA  (LEVE  OU
MÉDIA),  80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO  DOBRADIÇAS
-  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.
AF_08/2015 UN 20,00

263,4
7

5.269
,40 267,76 5.355,20

3.8 PROPRIA COMP-
005

KIT  DE  PORTA  DE
MADEIRA  PARA
VERNIZ,  SEMI-OCA
(LEVE  OU  MÉDIA),
PADRÃO  MÉDIO,
160X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS  INCLUSOS:
DOBRADIÇAS,
MONTAGEM  E
INSTALAÇÃO  DO
BATENTE,  SEM
FECHADURA  -
FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.
AF_08/2015 UN 1,00

1.039
,88

1.039
,88

1.081,
34 1.081,34

4.0  
PINTURA   

39.863
,29  42.013,94

4.1 SINAPI 74065/1 PINTURA  ESMALTE
FOSCO PARA MADEIRA,
DUAS  DEMAOS,  SOBRE
FUNDO  NIVELADOR
BRANCO M2 104,16 21,14

2.201
,94 22,51 2.344,64

4.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA  COM  TINTA
LÁTEX  ACRÍLICA  EM
PAREDES  INTERNAS  E
EXTERNAS,  DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 M2

1.888,8
5 11,90

22.47
7,32 12,37

23.365,0
7

4.3 SINAPI 74064/1 FUNDO  ANTICORROSIVO
A BASE DE OXIDO DE
FERRO  (ZARCAO),
DUAS DEMAOS M2 875,16 17,35

15.18
4,03 18,63

16.304,2
3

5.0  
DIVERSOS   

110.92
5,02  113.889,87

PAVIMENTAÇÃO
0,00 0,00
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5.1 SINAPI 95241 LASTRO  DE  CONCRETO
MAGRO,  APLICADO  EM
PISOS  OU  RADIERS,
ESPESSURA  DE  5  CM.
AF_07/2016 M2 690,32 23,54

16.25
0,13 24,59

16.974,9
7

5.2 SINAPI 84191 PISO  EM  GRANILITE,
MARMORITE  OU
GRANITINA  ESPESSURA
8  MM,  INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS M2 690,32

107,3
7

74.11
9,66 109,44

75.548,6
2

INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

5.3 SINAPI 93137 PONTO DE ILUMINAÇÃO
INCLUINDO
INTERRUPTOR  SIMPLES
(2  MÓDULOS),  CAIXA
ELÉTRICA,
ELETRODUTO,  CABO,
RASGO,  QUEBRA  E
CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO
LUMINÁRIA  E
LÂMPADA).
AF_01/2016 UN 67,00

115,4
8

7.737
,16 124,13 8.316,71

5.4 SINAPI 74246/1 REFLETOR  RETANGULAR
FECHADO COM LAMPADA
VAPOR  METALICO  400
W (QUADRA) UN 28,00

304,4
5

8.524
,60 311,49 8.721,72

5.5 SINAPI 86888 VASO  SANITÁRIO
SIFONADO  COM  CAIXA
ACOPLADA  LOUÇA
BRANCA  -
FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2013 UN 9,00

388,3
0

3.494
,70 390,56 3.515,04

5.6 SINAPI 86903 LAVATÓRIO  LOUÇA
BRANCA  COM  COLUNA,
45  X  55CM  OU
EQUIVALENTE,  PADRÃO
MÉDIO  -
FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2013 UN 1,00

274,7
5

274,7
5 278,71 278,71

5.7 SINAPI 9535 CHUVEIRO  ELETRICO
COMUM  CORPO
PLASTICO  TIPO
DUCHA,  FORNECIMENTO
E INSTALACAO UN 7,00 74,86

524,0
2 76,30 534,10

6.0  
LIMPEZA              

1.279,
20  1.372,80

6.1 SINAPI 72897 CARGA  MANUAL  DE
ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 M3 48,00 20,25

972,0
0 22,10 1.060,80

6.2 SINAPI 72900 TRANSPORTE  DE
ENTULHO  COM
CAMINHAO  BASCULANTE
6  M3.  RODOVIA
PAVIMENTADA.  DMT
0.5 A 1.0 KM M3 48,00 6,40

307,2
0 6,50 312,00

             TOTAL DA OBRA             
344.79
8,38  359.402,42

             BDI       
29,07
%

100.21
8,77 22,88% 82.231,27
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             TOTAL COM BDI             
445.01
7,15  441.633,69

 VALOR 
ADOTADO
: SEM 
DESONER
AÇÃO: 441.633,69

 ________________________________
Eronildo Gomes dos Santos

Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho
CREA 1664/D-RO
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2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Porto Velho, 02 de agosto de 2019.

ITEM NATUREZA DOS SERVIÇOS
DIAS

R$ %30 60 90

1
SERVIÇOS PRELIMINARES

30,00% 30,00% 40,00%
 R$               42.374,48 11,790%12.712,34 12.712,34 16.949,79

2
40,00% 60,00%

 R$               28.270,37 7,866%11.308,15 16.962,22

3
50,00% 50,00%

 R$             131.480,96 36,583%65.740,48 65.740,48

4
50,00% 50,00%

 R$               42.013,94 11,690%21.006,97 21.006,97

5
100,00%

 R$             113.889,87 31,689%113.889,87

6
100,00%

 R$                 1.372,80 0,382%1.372,80
TOTAL R$  R$              24.020,49  R$           116.422,02  R$          218.959,91 

R$              359.402,42 100,00%TOTAL ACUMULADO R$  R$              24.020,49  R$           140.442,51  R$          359.402,42 
 BDI (22,88 %)  R$                5.495,89  R$             26.637,36  R$            50.098,03 

441.633,69

TOTAL COM BDI 22,88% (R$)  R$              29.516,38  R$           143.059,37  R$          269.057,94 
TOTAL ACUMULADO C/BDI (R$)  R$              29.516,38  R$           172.575,75  R$          441.633,69 
PERCENTUAL  (%) 6,68% 32,39% 60,92%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 6,68% 39,08% 100,00%

EXECUTA HIDRANTE EM TUBULAÇÃO 
GALVANIZADA                                              
EXECUTA ALARME DE INCÊNDIO COM 
DETECTOR  E BOTOEIRAS                     
                                                                      
                                                         
EXECUTA  S P D A  COM GAIOLA 
FAHADAY                                                      
                                                                      
                                        
DIVERSOS                                                   
                                                                      
                                                                      
 
LIMPEZA                                                       
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO
INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(CICA)

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA.

ÁREA: 812,01 M²

OBJETIVO:

Estas  especificações  técnicas  têm  por  finalidade  descrever  as
características  técnicas  e  a  qualidade  exigida  para  todos  os  materiais  a
empregar,  bem  como  fornecer  instruções,  recomendações,  diretrizes  e  demais
exigências necessárias à execução das Obras Civis para contratação de empresa
especializada para prestar serviços de custeio: reformas, reparos de manutenção
predial com fornecimento de materiais, peças e equipamentos para a unidade de
acolhimento de criança e do adolescente- CREAS MSEMA. 

 Porto Velho, localizado a AV. RIO MADEIRA N°1972,BAIRRO:AGENOR MARTINS
DE  CARVALHO,  nesta  cidade.  Todos  os  materiais  empregados  na  REFORMA  serão
comprovadamente de primeira qualidade e antes de serem aplicados deverão ser
submetidos à FISCALIZAÇÃO do Engenheiro, a qual poderá impugnar seu emprego,
quando  em desacordo  com as  especificações, projetos  e normas  em vigor.  São
considerados como similares os materiais ou produtos que atendendo às normas da
ABNT, sejam considerados como tais pela FISCALIZAÇÃO.

Não  será  permitido  manter  no  recinto  da  obra  qualquer  material  em
desacordo com o especificado e recusado pela FISCALIZAÇÃO.

Todos  os  materiais  e  métodos  executivos  deverão  seguir  as  normas
pertinentes da ABNT, mesmo que não estejam explicitamente citadas.

Serviços Técnicos Profissionais

As obras deverão ser executadas conforme o referido projeto básico, cabendo à
CONTRATADA a responsabilidade pela perfeita execução e funcionamento dos mesmos.

Todos os elementos constantes nesta planilha de orçamento fazem parte da
empreitada desta obra.

 A Contratada deverá verificar todas as medidas no local antes do início dos
serviços  e  qualquer  divergência  encontrada  será  comunicada,  por  escrito,  à
contratante,  a  qual  pronunciar-se-á,  por  escrito,  para  que  sejam  efetuadas  as
providências necessárias.  

Administração e Controle da Obra

A  CONTRATADA  solicitara  o  engenheiro  responsável  sempre  que  ser  fizer
necessário, mestre de obra e demais profissionais necessários à boa administração e
execução da obra.

O  CONTRATANTE,  através  da  fiscalização,  poderá  exigir  inclusão  de
profissionais, que julgar necessário, no organograma da administração do canteiro
para o bom desempenho dos serviços e no fornecimento de informações. Caso isso venha
a ocorrer, o Contratante pagará pelos serviços prestados.

Os funcionários pertencentes ao quadro da empresa CONTRATADA deverão portar
identificação individual para acessar o canteiro de obra.
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A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar da CONTRATADA a substituição, remanejamento e
até a retirada do local do canteiro da obra dos funcionários do quadro da CONTRATADA
quando julgar conveniente para o bom desenvolvimento dos serviços.

As considerações, informações, alterações, enfim, todo e qualquer tipo de
comunicação ou decisão entre as partes envolvidas deverão ser relatadas por escrito
no Diário da Obra.

A  CONTRATADA  deverá  manter  em  seu  escritório  arquivos  contendo  todas  as
normas e especificações da ABNT e de FABRICANTES, pertinentes aos elementos a serem
empregados ou construídos, facilitando sempre quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de água potável a todas
as instalações do canteiro.

A CONTRATADA será responsável pela construção e manutenção de toda a rede de
esgoto do canteiro, o qual deverá assegurar, por seus próprios meios, o lançamento
da água servida, resíduos e esgoto de canteiro, de modo a manter a salubridade do
local.

As instalações provisórias serão supridas pelas redes de concessionárias ou
própria,  para  todo  o  uso  necessário  às  suas  atividades,  não  cabendo  nenhuma
remuneração adicional decorrente de tais utilizações e consumo.

A  CONTRATADA  deverá  implantar  a  sua  Comissão  Interna  de  Prevenção  de
Acidentes – CIPA, caso a legislação vigente exigir, apresentando à CONTRATANTE, a
constituição, normas, rotinas e atividades desta Comissão. Caso se enquadre nas
condições exigidas para tal.

 A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos e sistemas de proteção
individual e coletiva em seu canteiro e em todas as frentes de trabalho, de modo a
atender plenamente às necessidades da obra.

A  CONTRATADA  deverá  dispor  de  todos  os  equipamentos  e  mão  de  obra
especializada,  necessários  à  perfeita  execução  dos  serviços,  dentro  dos  prazos
estabelecidos na proposta.

A  CONTRATADA  poderá  SUB-CONTRATAR,  neste  caso  deverá  ser  previamente
submetido  à  FISCALIZAÇÃO,  que  avaliará,  através  de  acervo  técnico  por  ele
apresentado em obras similares, sua experiência para o tipo de serviço previsto.
Entretanto, a aprovação pela FISCALIZAÇÂO não exime a CONTRATADA de responsabilidade
pela qualidade e estabilidade da edificação.

Os  elementos  serão  projetados  e  executados  basicamente  de  acordo  com  as
normas gerais e específicas para cada tipo de fundações previstas pela ABNT.

Sempre que houver superfícies a pintar, estas deverão estar secas, curadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura que
receberão. Deverão ser tomadas as precauções contra a poeira durante os trabalhos,
até que as tintas sequem completamente.

Cada demão de tinta somente poderá ser aplicada quando a precedente, seja de
tinta  ou  de  massa,  estiver  perfeitamente  seca,  sendo  conveniente  guardar  um
intervalo  de  24  horas,  no  mínimo,  entre  demãos  sucessivas,  salvo  indicação  em
contrário. 

1.0 Serviços Preliminares

Todas as instalações da obra deverão ser conservadas limpas e em perfeito
funcionamento, durante todo o prazo contratual de execução dos trabalhos. Para
tanto, deverá ser mantida uma equipe fixa, de limpeza e manutenção.

Caso os serviços não estejam inclusos na planilha orçamentária poderão ser
acrescidos  posteriormente  e  deverão  ser  pagos  pela  Prefeitura,  a  juízo  da
Fiscalização.
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Deverão  ser  adotadas  medidas  de  proteção  aos  empregados  e  a  terceiros,
conforme  legislação,  atendendo-se  todas  as  exigências  relativas  à  Segurança  do
Trabalho, Prefeitura e outros, e outras medidas preventivas de acidentes.

A CONTRATADA deverá submeter à CONTRATANTE, logo após a adjudicação da obra,
projeto básico das instalações que comporão o seu canteiro, para fins de aprovação.

1.1 Placa da obra

Serão  colocadas  placas  de  acordo  com  as  exigências  dos  órgãos  públicos
fiscalizadores e de acordo com áreas e número de placas limitados no orçamento
analítico. 

2.0 Demolições e Retiradas

Será feita remoção dos entulhos que não tiverem aplicação, seja em reaterro ou
aterro, bem como todo entulho restante, para fora da obra.
Serão observados os cuidados necessários bem como as prescrições contidas na NB-
51/85 (NBR-6122) concernentes ao assunto.

3.0 Esquadrias 

As portas serão de madeira compensada lisa, constituídas por núcleo em sarrafos,
de madeira, capeado com 2 folhas de compensado, uma em cada face e enquadrado por
peças de madeira; com aduela de 13cm, alizar de 2A, dobradiça em latão cromado e
dimensões conforme projeto de arquitetura.

A porta de acesso principal será de madeira lisa de duas folhas.

A umidade da madeira não pode ser superior a 18%.

A fixação ao concreto deve ser feita com buchas plásticas expansíveis e parafusos
revestidos de cádmio. 

As folhas devem ser armazenadas em locais secos e limpos; devem ser empilhadas,
horizontalmente, cada dez unidades e apoiadas com três taliscas de madeira de mesma
seção.

As esquadrias metálicas (janelas) serão à base de cantoneiras ou chapas de ferro
soldadas  com  os  devidos  acabamentos,  retirando-se  as  rebarbas  com  lixadeira
elétrica,  nas  dimensões  e  quantidades  para  atender  o  previsto  na  planilha
orçamentária,  devendo  ser  protegidas  contra  ferrugem  através  de  pintura
anticorrosiva, em dois demãos. 

Os vãos devem ser medidos antes do corte das chapas de vidro, que devem ser
entregues nas dimensões determinadas, não podendo ser cortadas ou furadas, nem
receber qualquer outro beneficiamento na obra.

As  chapas  de  vidro  não  devem  apresentar  defeitos  como  ondulações,  manchas,
bolhas,  riscos,  lascas,  incrustações  na  superfície  ou  no  interior,  irisação,
superfícies  irregulares,  não  uniformidade  de  cor,  deformações  ou  dimensões
incompatíveis.

As chapas devem ser armazenadas ou transportadas sobre cavaletes, formando pilhas
de, no máximo, 20cm e ser apoiadas com inclinação de 6% a 8% em relação ao plano
vertical.

A marcação temporária de segurança deve ser feita com tinta PVA látex, de fácil
remoção, não sendo indicada a marcação com tinta à base de cal que pode produzir
marcas permanentes no vidro.

A ferragem a ser empregada deve ser inoxidável ou protegida contra a oxidação, a
fim de evitar pontos de ferrugem que possam vir a provocar a quebra do vidro.
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4.0 Cobertura 

A estrutura do telhado será de telha ondulada (fibrocimento) a que ela se destinar –
banzo / montante / diagonal / frechal / terça etc.

A cobertura será previsto conforme  planilha orçamentária e projetos, telhas de
fibrocimento,  devendo  ser  assentadas  com  o  máximo  de  cuidado  e  alinhadas
perfeitamente. 

5.0 Forros

5.1 Forro de PVC

Existirá forro de PVC em áreas indicadas no projeto de arquitetura.

A estrutura de sustentação deve ser metálica, composta por pendurais, estrutura
primária  (paralela  ao  sentido  de  colocação  do  forro)  e  estrutura  secundária
(perpendicular às lâminas de PVC).

Os pendurais devem ser constituídos por perfis de aço galvanizado, hastes lisas,
ou tiras de chapa galvanizada, fixados a estrutura de sustentação existente e aos
perfis principais da estrutura de sustentação do forro.

A instalação de luminárias não deve comprometer o desempenho do forro; deve ser
evitado o contato ou a proximidade excessiva entre as luminárias e o forro de PVC,
para evitar a degradação do forro; os componentes integrados ao forro não devem
ocasionar carga que exceda o limite de deflexão da estrutura de sustentação; nestes
casos, eles deverão ser sustentados por pendurais suplementares.

6.0 Revestimento de Pisos

6.1 Contrapiso em argamassa 

Todos  os  pisos,  antes  da  pavimentação  final  deverão  ser  previamente
regularizados, obedecendo aos níveis de inclinação prevista para a pavimentação que
as deve recobrir. A camada de regularização se fará em concreto simples, fck 20 Mpa,
a base de cimento/areia grossa/brita 1/brita 02, com espessura prevista em planilha
orçamentária ou projetos. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento
mecânico, com fator água/cimento menor que 0,5.

6.2 Piso Granilit 

O piso dos banheiros, varanda e circulação/rampa serão em granilit,  conforme
previsto em planilha orçamentária, características quanto a resistência à abrasão e
natureza da superfície, o seu assentamento se dará com argamassa pré-fabricada,
preparada de acordo com especificações do fabricante. A FISCALIZAÇÃO deverá aprovar
previamente o material que será utilizado antes de sua colocação.

7.0 Instalações Hidro-Sanitárias

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Os aparelhos sanitários, equipamentos afins e peças complementares, serão
fornecidos e instalados pela CONTRATADA com maior apuro, nível, posição, equipamento
e  pessoal  devidamente  habilitado  para  este  tipo  de  serviço.  Tudo  deverá  ser
exaustivamente testado antes de seu recebimento.
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A natureza dos materiais, modelos, tipos e cores dos aparelhos sanitários e
complementos serão especificados nos projetos executivos.

A  instalação  dos  aparelhos  sanitários  deverá  obedecer  a  lei  de
acessibilidade, conforme a norma NBR-9050.

As dimensões e locações dos elementos pertencentes as instalações sanitárias
devem ser instaladas conforme projeto sanitário.

A CONTRATADA deve atualizar os desenhos do projeto, na medida em que os
serviços forem executados, devendo entregar, no final das obras, um jogo completo de
desenhos e detalhes da obra concluída.

8.0 Instalações Elétricas
Quadro de Distribuição 
 Serão distribuídos 02 quadros de iluminação, ar-condicionados e tomadas, 01
quadro geral de entrada alimentadora. Os quadros de distribuição serão embutidos nas
paredes com caixas e porta pintadas com tinta epóxi cinza, fechadura isolante, sem
chave. Deverão ser identificados conforme projeto elétrico.
Disjuntores
 Deverão  ser  fornecidos  e  instalados  para  proteção  geral  dos  quadros  de
distribuição e terminais, sendo estes disjuntores termomagnéticos com capacidade e
número de pólos conforme planilha de carga e diagramas do projeto elétrico. 
 Os disjuntores serão parciais, conforme IEC 947-2 e NBR IEC 60947-2, sendo  que
os mesmos deverão ser identificados por meio de etiquetas que indiquem o circuito
protegido.
Interruptores e Tomadas
 Deverão ser fornecidos e instalados interruptores e tomadas de uso geral e
específico, conforme projeto. As tomadas de 2P+T terão suas polaridades conforme
norma técnica.
Caixas p/ tomadas e interruptores
 Deverão  ser  fornecidas  e  instaladas  caixas  de  passagem  de  embutir  para
instalação dos interruptores e tomadas de uso geral, assim como serão utilizadas
caixas de passagem octogonal no forro para cada luminária conforme distribuição do
projeto elétrico.

Iluminação
 Deverão ser fornecidas e instaladas luminárias completas ( calha+ lâmpadas +
reator) para cada ambiente conforme distribuição do projeto. Os reatores deverão ter
performance de Fp>0,99 e alto rendimento( n>0,90) e de baixa distorção harmônica
(<10%).
 Deverão ser fornecidas e instaladas luminárias de Vapor de Mercúrio de 400W com
pendentes para instalação no teto conforme distribuição no projeto.
Verificação das instalações elétricas

 Caberá  à  FISCALIZAÇÃO  enérgica  vigilância  para  o  cumprimento  dos  serviços
conforme a NBR 5410 para as instalações elétricas, onde serão realizados testes para
posterior certificação de garantia dos serviços. 

IE1  DISPOSIÇÕES GERAIS   

a) As  instalações  elétricas  serão  executadas  em  condições  totalmente
operacionais, sendo que o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de
obra  deverá  ser  previsto  no  sentido  de  incluir  todos  os  componentes
necessários  para  tal,  mesmo  aqueles  que  embora  não  citados  sejam
indispensáveis  para  se  atingir  o  perfeito  funcionamento  de  todos  os
sistemas.

b) Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento,
com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados e
firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e
eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

c) Todo equipamento será firmemente fixado à sua base de instalação, prevendo-
se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com
o peso e as dimensões do equipamento considerado.
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d) As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serão
protegidas contra acidentes, seja pôr um invólucro protetor, seja pela sua
colocação fora do alcance normal de pessoas não qualificadas.

e) As partes do equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir
faíscas  deverão  possuir  uma  proteção  incombustível  protetora  e  ser
efetivamente separados de todo material facilmente combustível.

f) Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde
o material possa sofrer ação dos agentes corrosivos de qualquer natureza,
serão  usados  métodos  de  instalação  adequados  e  materiais  destinados
especialmente a essa finalidade.

g) Somente em caso claramente autorizado pela FISCALIZAÇÃO será permitido que
equipamentos  e  materiais  sejam  instalados  de  maneira  diferente  da
especificada nos projetos ou indicada pôr seu fabricante. Esta recomendação
cobre também os serviços de partida e os testes de desempenho de cada
equipamento, que deverão ser realizados de acordo com as indicações de seus
fabricantes.

IE2 NORMAS E CÓDIGOS
Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta,
sendo  que  as  especificações  da  ABNT  (Associação  Brasileira  de  Normas
Técnicas) serão consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou
fornecimentos  de  materiais  e  equipamentos,  em  especial  as  abaixo
relacionadas,  outras  constantes  destas  especificações  e  ainda  as
especificações e condições de instalação dos fabricantes dos equipamentos a
serem fornecidos e instalados.
3 NBR 5410 -  Execução de instalações elétricas de baixa tensão;
a) NBR 5413 -  Iluminamento de Interiores.

IE3 MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO 
a) Todas as extremidades livres dos tubos serão antes e durante os serviços

convenientemente  obturadas, a  fim de  evitar a  penetração de  detritos e
umidade.

b) Os quadros elétricos de distribuição deverão ser equivalentes aos modelos
especificados e detalhados contidos no projeto. 

c) Deverão ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados
e indicados nos diagramas unifilares e trifilares. Todos os disjuntores
serão de fabricação GE, SIEMENS, tipo TQC, ou similar, salvo quando indicado
em contrário.

d) Todos os cabos e/ou fios deverão ser arrumados no interior dos quadros
utilizando-se canaletas, fixadores, abraçadeiras, e serão identificados com
marcadores apropriados para tal fim.

e) As plaquetas de identificação dos quadros elétricos deverão ser feitas em
acrílico, medindo 50 x 20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

f) Após a instalação dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverão
ser armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em plástico
apropriado. 

g) A fiação elétrica será feita com condutores de cobre, de fabricação PIRELLI,
tipo SINTENAX 0,6 KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor seção a ser
utilizado será de 1,5 mm2.

h) Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços
mecânicos  incompatíveis com  sua resistência,  ou com  a do  isolamento ou
revestimento.  Nas  deflexões  os  condutores  serão  curvados  segundo  raios
iguais ou maiores que os raios mínimos admitidos para seu tipo.

i) Todas as emendas dos fios e cabos deverão ser sempre efetuadas em caixas de
passagem.  Igualmente  o  desencapamento  dos  fios,  para  emendas,  será
cuidadoso, só ocorrendo no interior das caixas. O isolamento das emendas e
derivações  deverá  ter  características  no  mínimo  equivalentes  às  dos
condutores a serem usados, devendo ser efetuado com fita isolante de auto-
fusão.

j) As ligações dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverão
ser  feitas de  modo a  assegurar resistência  mecânica adequada  e contato
elétrico perfeito e permanente, sendo que os  fios de quaisquer seção serão
ligados pôr meio de terminais adequados.

k) Todos os cabos e fios serão afixados através de abraçadeiras apropriadas, de
fabricação  HELLERMANN,  ou  similar.  Deverão  ser  utilizados  marcadores  de
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fabricação DUTOPLAST, HELLERMANN, ou similar, para marcar todos os fios e
cabos elétricos, os quais terão as seguintes cores:

a) Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;
b) Condutores de neutro - Azul claro;
c) Condutores de retorno – Cinza;
d) Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

a) Para os rabichos de ligação das luminárias serão utilizados cabos PP 3 x
1,5mm2.

IE 4 Eletrodutos
16 A distribuição deverá ser feita sob o forro, utilizando-se eletrodutos de PVC

rígido,caixas de passagem, conforme planilha.
b) Os eletrodutos serão em PVC rígido incombustíveis, a menor bitola será  Ø=

1/2" serão utilizados para alimentação dos circuitos de iluminação, tomadas
de serviço e interruptores, a partir do quadro de distribuição.

c) Toda derivação ou mudança de direção dos eletrodutos, tanto na horizontal
como na vertical, deverá ser executada através de conduletes de PVC ou das
caixas de passagem representadas no projeto, não sendo permitido o emprego
de curva pré-fabricada, nem curvatura no próprio eletroduto, salvo indicação
em contrário nos casos específicos estabelecidos no projeto.

d) Sempre  que  possível  serão  evitadas  as  emendas  dos  eletrodutos.  Quando
inevitáveis, estas emendas serão executadas através de luvas roscadas às
extremidades  a  serem  emendadas,  de  modo  a  permitir  continuidade  da
superfície  interna  do  eletroduto  e  resistência  mecânica  equivalente  à
tubulação.

e) Todos os circuitos de iluminação serão lançados, a partir do QDL em fase,
neutro e terra. Todas as luminárias fluorescentes deverão ser aterradas para
garantir segurança e partida adequada dos reatores eletrônicos dimerizáveis.

f) A distribuição dos circuitos sob o piso será efetuada em eletrodutos de PVC
rígido rosqueável de acordo com o projeto.

g) Todas  as  partes  metálicas  não  destinadas  à  condução  de  energia,  como
quadros, caixas, carcaças de motores, equipamentos, etc., serão solidamente
aterradas interligando-se à malha de aterramento a ser executada e depois
ligada a malha de terra existente.

IE 5 Iluminação
a) Será prevista utilização de luminárias conforme especificado no Planilha.

Todas elas deverão ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito
acabamento na superfície de forros.

17 Os aparelhos para luminárias, empregados nesta obra, obedecerão, naquilo que
lhes  for  aplicável,  à  EB-142/ABTN,  sendo  construídos  de  forma  a  apresentar
resistência adequada e possuir espaço para permitir as ligações necessárias.
Buscarão antes de tudo a melhor eficiência energética possível.

c) Todas  as  luminárias  serão  protegidas  contra  corrosão  mediante  pintura,
esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminárias devem ser construídas de material incombustível e que não seja
danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deve abrigar
todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos porta lâmpadas e
lâmpadas  permitindo-se,  porém,  a  fácil  substituição  de  lâmpadas  e  de
reatores. Devem ser construídas de forma a impedir a penetração de umidade
em eletroduto, porta lâmpadas e demais partes elétricas.

.

RS 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Recebimento
Instalações Elétricas

a) O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos 
materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços.

b) Além   do  disposto   no  item  anterior,  as  instalações  só  poderão
ser    recebidas  quando   entregues   em   perfeitas   condições   de
funcionamento,  comprovadas pela  FISCALIZAÇÃO.

c) A  execução  será  inspecionada  em  todas  as  suas  fases  e  testada  após  a
conclusão, para comprovar-se o cumprimento das exigências pactuadas. 

8 Pintura 
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As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, definitivamente secas e
curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.
As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade e deverão ser usadas

nas  cores  originais  de  fábrica,  devendo  ser  evitado  misturas  na  obra,  salvo
autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

As cores obedecerão ao padrão fornecido pela PREFEITURA, correspondendo ao
tipo e ambiente da edificação a ser pintado.
Alguns procedimentos devem ser observados antes da aplicação da pintura:

Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando, lixando ou escovando a
superfície; 
Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente. 
Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem; 
Partes mofadas devem ser eliminadas lavando a superfície com água sanitária. Em 
seguida, enxaguar e aguardar a secagem; 
Imperfeições profundas do reboco/cimentado devem ser corrigidas com argamassa de 
cimento: areia média, traço 1:3 (aguardar cura por 28 dias no mínimo); 
Reboco novo: aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo); 
Concreto novo: aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo).
Reboco fraco (baixa coesão): aguardar a secagem e cura (28 dias no mínimo).
Superfícies caiadas e superfícies com partículas soltas ou mal aderidas: raspar e/ou
escovar a superfície eliminando as partes soltas.

8.1 Pintura de Paredes

8.1.1 Pintura de paredes externas 

Os painéis externos de alvenaria receberão pintura com tinta a base de 2
demãos  de  tinta  ACRÍLICA  de  boa  qualidade  e  1  demão  de  selador.  Deverão  ser
observados os cuidados citados nos itens anteriores e obedecidas obrigatoriamente as
recomendações  do  fabricante  quanto  à  qualidade  e  aplicações  do  material
correspondente, que serão os parâmetros a serem seguidos pela empresa construtora,
as demãos aplicadas serão aquelas definidas em planilha orçamentária e que sejam
suficientes para proporcionar a cobertura da película na cor definida.

Deverão ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em
vidros e outras superfícies que não receberão pintura.
8.1.2 Pintura das paredes internas

As paredes internas devem ser pintadas com tinta Acrilica . Deverão ser
observados os cuidados citados nos itens anteriores e obedecidas obrigatoriamente as
recomendações  do  fabricante  quanto  à  qualidade  e  aplicações  do  material
correspondente, que serão os parâmetros a serem seguidos pela empresa construtora,
as demãos aplicadas serão aquelas definidas em planilha orçamentária e que sejam
suficientes para proporcionar a cobertura da película na cor definida.

Deverão ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em
vidros e outras superfícies que não receberão pintura.

8.2 Pintura em madeiras

8.2.1 Pintura Esmalte

As esquadrias deverão receber 2 demãos de pintura esmalte com emassamento e fundo
nivelador.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO:

Aplicar a tinta em duas a três demãos, com rolo de espuma, pincel ou pistola, com
espaçamento mínimo de 12 horas entre as demãos.

A superfície pintada deve apresentar-se homogênea, com textura uniforme, sem
escorrimentos e com boa cobertura.

Armazenar em local seco e fresco, nas embalagens originais e intactas.

9.0 Diversos
9.1 Limpeza geral da obra
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Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer ao que se estabelece nas
especificações abaixo:

Será removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos
os acessos.

Todos  os  painéis  de  alvenaria,  estrutura  aparente,  pavimentação,
revestimento, azulejos, vidros, aparelhos sanitários e etc.

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se
especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nas ferragens das esquadrias.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS:

A CONTRATADA garantirá por si própria ou pelos seus fornecedores todos os
serviços e equipamentos de acordo com os seguintes prazos e conforme a legislação
vigente:

a) Estabilidade da obra e tratamentos (impermeabilizações) 05 (cinco) anos.
b) Funcionamento dos equipamentos - l (um) ano.
c) Fornecer as notas fiscais e os certificados de garantia dos materiais e

equipamentos fornecidos pelos fabricantes à FISCALIZAÇÃO, para o devido tombamento e
registro em documentos correspondentes a obra.

OBSERVAÇÃO
Aplica-se a obra, reforma ou ampliação os serviços descritos no que couber,

com  critérios,  métodos,  processos  prescritos  em  normas  técnicas,  sempre  sob
supervisão dos responsáveis técnicos e da FISCALIZAÇÃO, e as características em
reformas  e  ampliação  seguirão  as  das  edificações  existentes  exceto  quando  as
alterações estão previamente estabelecidas.

Ao final da execução da obra deve ser entregue o  “as built” (caso tenha
modificação ou aditivo de serviços não licitados ) do projeto total da edificação;

Todos  os  desenhos  deverão  ser  apresentados  em  formato  eletrônico,  com  o
emprego do AutoCad (DWG ou DXF) em CD-ROM e em cópias impressas  no formato A-1 ou
A-0;

Toda  a  memória  de  cálculo  deverá  ser  apresentada  em  formato  A-4,  com  o
emprego do software Excel em cópias impressas e em disquetes 3.1/2” ;9.

Deverá ser apresentado ainda um relatório fotográfico com resolução mínima de
1,5 megapixels  com cópias impressas e em CD-ROM;

Toda  a  documentação  impressa  deverá  ser  entregue  em  02  (dois)  volumes
encadernados.

 
ELABORADO:

ERONILDO GOMES DOS SANTOS
Engenheiro Civil

CREA-RO 1664 D/RO
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO

AMBIENTAL

TOMADA DE PREÇOS N°___/2019/SML/PVH

A  (nome  da  empresa  licitante),  por  seu  representante  legal,
infrassignatário  declara, para os devidos fins de direito, que conhece a
legislação  pertinente  aos  elementos  de  defesa  e  preservação  do  meio
ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das
restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente
do  local  e  região  onde  se  realizarão  as  obras  e  serviços  objeto  da
licitação  em  epígrafe; que  assume  a  responsabilidade  de  obediência  à
legislação,  às  normas  explicitadas  pela  PREFEITURA, e  pelos  órgãos
específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento
do conteúdo no relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do
atestado  de  sua  liberação,  autorização  de  obras  e  demais  requisitos
necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na
legislação e na licitação em referência, caso seja isso necessário.

Declara,  também,  que  assume,  sem  repasse  à  PREFEITURA,  toda  a
responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e
serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº___/2019/SML/PVH, motivados pelo não
cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

__________________________________, _____ de ________ de 2019

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA LICITANTE

TOMADA DE PREÇOS Nº____/CPL-OBRAS/SML/PVH

OBJETO:     CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM    OBRAS  E  SERVIÇOS    DE
ENGENHARIA PARA    MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE-CICA, em  conformidade  com  o  Projeto  Básico,  composto  de
Planilhas  Orçamentárias  e  Cronogramas  Físico-Financeiros,  partes
integrantes  do  Edital  em  referência,  para  atender  às  necessidades  da
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF.

Para efeito de participação na TOMADA DE PREÇOS em referência, declaramos
que por meio da análise e exame da documentação integrante do EDITAL e de
informações obtidas, sempre que necessário, tomamos conhecimento de todas
as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações
objeto da licitação em referência.

Declaramos  que  nosso  preço  ofertado  contempla  todas  as  obrigações
decorrentes  desse  conhecimento  e  concordamos  em  prestar  os  serviços  de
acordo com as especificações propostas, pelos respectivos preços, mediante
regular convocação e que visitamos os locais das obras 3 (três) dias antes
da data da licitação, tendo perfeito conhecimento das condições para sua
execução.

Declaramos ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital
em toda as fases da licitação.

Porto Velho, _____ de _______________ de 2019

______________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal da LICITANTE)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação  completa  do  representante
da  licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de
______________________  (identificação  completa  da  licitante)  doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no subitem _______(completar)
do Edital _____________(completar com identificação do Edital), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

(a)  A  proposta  apresentada  para  participar  da
_______________________(identificação  da  Licitação)  foi  elaborada  de
maneira independente pelo ______________________ (Licitante) e o conteúdo
da  proposta  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da _____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio
ou pessoa;

(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da
_____________ (identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou
recebida  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação  da  Licitação),  por  qualquer  meio  ou  por
qualquer pessoa;

(c)  que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  qualquer  pessoa,  influir  na
decisão  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação da Licitação) quanto a participar ou não da
referida Licitação;

(d)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________ (identificação da Licitação) não será, no todo ou em parte,
direta  ou  indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro
participante  potencial  ou  de  fato  da  ______________  (identificação  da
Licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação da Licitação) não foi, no todo ou em parte,
direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer
integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial
das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _______________________ de _________.

__________________________________________________________________
(Representante  legal  do  licitante,  no  âmbito  da  licitação,  com
identificação completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa
e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO VI

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

À
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES/SML/PVH
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Sala 611, Bairro São Cristóvão
CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº____/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH

A  empresa  (nome  da  empresa.____________________________________________),

CNPJ._________________________________________,sediada  (endereço  completo

_________________________________________________________),  declara,  sob

pena de rescisão contratual, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do

art. 7 da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no art, 1º

da lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seus quadros de

empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

bem como não emprega menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz, a

partir de 14 anos.

Porto velho, ______de ____________de 2019

______________________________________________________
Nome a assinatura do representante da legal da empresa
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ANEXO VII

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES/SML/PVH

TOMADA DE PREÇOS Nº____/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital da TOMADA DE PREÇOS em referência,
seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa
proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA  MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE-CICA, para atender à Secretaria Municipal de Assistência Social
e da Família – SEMASF, de conformidade com o Edital e seus anexos.

Toda documentação do Edital foi recebida e levada em consideração quando da
preparação da nossa Proposta. 

Nossa Proposta para execução do objeto do presente Processo Licitatório é
R$.___________ (________________________________________),  com validade de
60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega desta à CPL-OBRAS/
SML/PVH.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a
comparecer  na  data,  horário  e  local  estabelecidos  pela  Comissão,  para
proceder à assinatura do futuro Contrato.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, ___ de_________ de 2019

_________________________
Nome da Empresa Licitante

_________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIII

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

TOMADA DE PREÇOS Nº____/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH

A empresa ___________________________________________, apresenta, a seguir,
os dados de seu(s) representante(s) legal (is) para fins eventuais de 
assinatura de contrato.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME(S): ______________________________________________________________

CARGO(S): _____________________________________________________________

NACIONALIDADE(S)_________________________ESTADO CIVIL:_________________

PROFISSÃO: ______________RG: ___________________CPF: __________________

RESIDÊNCIA (Domicílio): _______________________________________________

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DO EVENTUAL CONTRATAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________________

CNPJ N º:____________________FONE: ________________ 

ENDEREÇO COMERCIAL:____________________________________________________

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

RUA/AV.:__________________________________________________N.º:_________

MUNICÍPIO: ________________ESTADO: __________________CEP.:_____________

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE: _______________BANCO: _________________AGÊNCIA:________

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na
forma  da  lei,  somos  responsáveis  por  qualquer  prejuízo  decorrente  de
falsidade das informações.

Porto Velho, ______ de _________ de 2019

________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

(nome/razão  social)

_______________________________________________________,

inscrita no CNPJ n° _________________, por intermédio de seu representante

legal,  o(a)

Sr(a)___________________________________________________________________,

portador(a)  do  RG  nº__________________  e  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº

__________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.3 do Edital

de TOMADA DE PREÇOS Nº___/2019/SML/PVH, sob pena de aplicação das sanções

administrativas cabíveis e as penas da lei, ser:

(  ) Microempresa; 

(  ) Empresa de Pequeno Porte;

Nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos

previstos  no  §4º  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  nº  123/06,  e  tendo

interesse em se beneficiar dos benefícios nela contidos para efeitos de

licitação, quando e no que couber. 

Porto Velho, ___ de _________ de 2019

_____________________
Nome e assinatura 
(representante legal)

Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes  .sml  2017  @  gmail  .  com53

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


Processo n.º 12.0297/2018

Fl._______________________

Visto_____________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A  empresa  ________________________________________________________,

inscrita  no  CNPJ  sob  nº  ____________________,  sediada  na  cidade

__________________,  Estado  de___________________________,  na

Rua________________________________________________________________________

___________________________________, Bairro ______________________________,

nº _______, CEP ___________-________, telefones: ( ) __________________,

declara  sob  as  penas  da  Lei,  que  até  a  presente  data  inexistem  fatos

impeditivos de sua habilitação na presente Tomada de preços, bem como, tem

plena ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Porto Velho, _____ de ___________ de 2019

________________________________________
Assinatura

________________________________________
Nome do Declarante

________________________________________
Nº. Cédula de Identidade
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ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PORTO  VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA –
SEMASF,  DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO  A  EMPRESA
__________________________,  PARA  OS  FINS  QUE
ESPECIFICAM.

Aos _________________ dias do mês de ___________ do ano de dois mil e
dezenove,  O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nº  05.903.125/0001-45,  situado  na  Rua
___________, nº ____, Centro, nesta Capital, neste ato representado pela
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DA  FAMÍLIA –  SEMASF,
representada  pelo  Excelentíssimo(a)  Sr(a). _____________________,
brasileiro(a),  ________  (estado  civil),  _______________  (profissão),
portador(a)  da  cédula  de  identidade  nº  ________  e  do  CPF  nº
_______________, denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA ____________________,
inscrita  no  CNPJ  sob  nº  ______________________,  com  sede  na  Rua
_________________,  nº  ________,  Bairro  ________________,  nesta  Capital,
neste ato legalmente representada pelo Sr. ____________________________,
___________  (nacionalidade),  _____________  (estado  civil),  _____________
(profissão), portador da cédula de identidade nº ___________________ e CPF
nº  ______________________,  denominada  CONTRATADA. Resolvem  celebrar  o
presente  instrumento,  que  tem  por  finalidade  estabelecer  os  direitos  e
obrigações das partes na execução contratual, de acordo com a legislação
vigente, resultante do procedimento licitatório na modalidade  TOMADA DE
PREÇOS Nº____2019/CPL-OBRAS/SML/PVH,  nos  termos  do  Parecer  nº
______/SPACC/PGM/2019,  conforme  Processo  Administrativo  nº  12.0297/2018,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-
CICA, para  atender  à  Contratante,  conforme  Planilha  Orçamentária  (fls.
_____), Memorial Descritivo (fls. ________), Cronograma Físico-Financeiro
(fls.______) e Planta Baixa (fls. ____) dos autos. 

1.2.  Integram  este  instrumento  contratual,  guardada  a  necessária
conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes
nos  autos  do  Processo  Administrativo  nº 12.0297/2018,  em  especial  os
seguintes:

a) Tomada de Preços nº.____/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH, (fls. _______);
b) Proposta da CONTRATADA, (fls. ________);
c) Parecer nº____/SPACC/PGM/2019, (fls. _________);
d)  As  normas,  o  memorial  descritivo,  as  especificações  gerais,  as
instruções  em  uso,  as  disposições  regulamentares  do  Município  de  Porto
Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das
prestações contratuais.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de empreitada  POR
PREÇO GLOBAL.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA

3.1.  No  início  da  execução  dos  serviços  será  cobrado  da  CONTRATADA
VENCEDORA:

3.1.2. A ART ou RRT da prestação de serviços emitido pelo CREA-RO ou CAU;

3.1.3. A autorização para o início dos serviços será efetivada através de
anotação  por  escrito  (Ordem  de  Serviços)  fornecido  pela  Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos – SEMISB.

3.1.4.  As  obras  e  serviços  serão  fiscalizados  por  pessoal  credenciado,
capacitado  e  designado  pela  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  e
Serviços Básicos – SEMISB.

3.1.5. Na existência de serviços não descritos, mas necessários e/ou em
caso de divergência entre o memorial descritivo, planilhas e/ ou projetos,
a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A
omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a
CONTRATADA da  obrigatoriedade  da  utilização  das  melhores  técnicas
preconizadas  para  os  trabalhos,  respeitando  os  objetivos  básicos  de
funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

3.1.6.  Não  serão  aceitos  valores  aditivos  neste  contrato  a  pedidos  da
CONTRATADA decorrentes de falta de material, exceto a situação em que a
FISCALIZAÇÃO formalmente autorizar alteração prévia no projeto em virtude
de melhorias necessárias.

3.1.7. No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e
modelos  de  materiais,  equipamentos,  serviços,  acabamentos,  etc.,  deverá
sempre  ser  observado  que  estes  itens  deverão  ser  de  qualidade  extra,
definido no item materiais/equipamentos, e que as escolhas deverão sempre
ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização ou pelos projetistas.

3.1.8. Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar
definidas  nos  projetos  básicos  ou  específicos,  sempre  prevalecendo  à
aprovação antecipada da fiscalização para sua utilização. 

3.1.9.  A  obra  será  conduzida  por  pessoal  pertencente  à  CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o
cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca.

3.1.10. A entrega e o recebimento da obra se darão da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização
(SEMISB), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes,
após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, nos termos do que disciplina o artigo 69
da Lei nº 8.666/93.

c) O prazo de observação a qual se refere a alínea “b” do item 3.1.10 deste
instrumento não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.
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4. CLÁUSULA QUARTA – ADEQUAÇÕES TÉCNICAS

4.1. As eventuais modificações técnicas do projeto ou das especificações
não poderão alterar o objeto da contratação, podendo ser realizadas somente
quando comprovado que objetivam alcançar melhor adequação técnica, segundo
os fins a que se destinam.

4.2. As alterações de especificações técnicas que se revelarem necessárias
ao longo da execução contratual deverão ser consignadas em registro de
ocorrência de obras, em ato precedido de justificava técnica, em documento
assinado pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra e aprovado
pela autoridade competente; desde que isto não represente em aumento ou
supressão dos quantitativos licitados com alteração do valor inicial deste
contrato.

4.3.  Quaisquer  modificações  que  impliquem  em  aumento  ou  supressões  de
quantitativos, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, deverão
ser registradas por intermédio de termo aditivo.

4.4.  As  alterações  de  especificações  obrigatoriamente  deverão  ser
discriminadas em planilhas que deverão ser juntadas aos autos do processo
autorizativo da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1.  O  preço  global  deste  contrato  é  de  R$  ____________
(_____________________),  referente  ao  valor  total  da  obra  previsto  no
presente contrato.

5.2. A CONTRATADA fica obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  nas  obras,  decorrentes  de
modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato,
sendo que, em qualquer caso, a alteração contratual será objeto de exame
pela Procuradoria Geral do Município de Porto Velho.

5.3. Na hipótese da ocorrência da alteração de que trata o subitem supra, a
CONTRATADA fica obrigada a iniciar a execuções daqueles serviços, somente
após a publicação do extrato do correspondente termo aditivo, sob pena de
aplicação  da  multa  prevista  na  cláusula  12°  (décima  segunda)  deste
contrato,  e  rescisão  unilateral,  conforme  alínea  “a”,  subitem  15.1  da
cláusula décima sexta deste contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. A comissão de fiscalização da SEMISB promoverá a medição dos serviços
executados,  que  deverá  conter  um  relatório  da  obra,  com  o  número  de
funcionários e a identificação do engenheiro responsável, devendo elaborar
também uma planilha de execução dos serviços, assinada e datada, e os
encaminhará à CONTRATADA para emissão da Nota Fiscal relativa à medição
apresentada,  oportunidade  em  que  a  esta  caberá  juntar  as  guias  de
recolhimento  dos  encargos  sociais  e  trabalhistas  referente  ao  mês
imediatamente anterior.

6.2. As medições deverão ser realizadas em conformidade com a solicitação
da Contratada ou quando o fiscal julgar pertinente a execução do cronograma
físico-financeiro;
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6.3. Cabe  ao  CONTRATANTE  aceitar  a  medição  prévia  apresentada  pela
CONTRATADA de forma integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, autorizando
a emissão de Nota Fiscal no valor da medição definitiva para efeito de
pagamento;

6.4. A  CONTRATADA  deverá  emitir  01(uma)  Nota  Fiscal  contemplando  os
serviços e materiais referentes a medição;

6.5. No corpo da Nota Fiscal deverão constar obrigatoriamente as seguintes
referências:

a) A especificação dos serviços aferidos no boletim de medição;

b) O número do processo que deu origem à contratação;

c) O número da conta e agência do beneficiário.

6.6. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da comprovação da
prestação  dos  serviços,  no  valor  correspondente  àqueles  realizados  no
período  de  referência,  mediante  apresentação  de  Nota  Fiscal  emitida  no
valor da medição e devidamente atestada pela comissão de fiscalização e
pelo representante da contratada. 

6.7. Junto  e  com  a  Primeira  medição  de  serviços,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar comprovação de matrícula da obra, junto à Previdência Social;

6.8.  A  CONTRATADA,  para  fins  de  pagamento,  deverá  juntar  aos  autos  a
respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços –
GFIP (Lei nº. 9.528/97); Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS
(Lei nº. 8.212/91 alterada pela Lei nº. 9.032/95 e Resolução nº. 657/98-
INSS); cópia do documento de arrecadação da Receita Federal – DARF (IN SRF
nº. 81/96); cópia do comprovante de pagamento do salário dos empregados,
relativo ao mês imediatamente anterior, (art. 31, § 4º da Lei nº. 8.212/91,
alterada pela Lei nº. 9.032/95), a anotação de responsabilidade técnica –
ART e o cadastro da matrícula da obra – CEI. Todos os documentos citados
devem ser juntados aos autos com data relativa ao período de execução da
obra objeto deste contrato, exceto a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviços – GFIP, que deverá ser apresentada até o dia
7  (sete)  do  mês  da  ocorrência  dos  fatos  geradores  ou  no  dia  útil
imediatamente anterior, caso o dia 7 (sete) seja dia não útil. 

6.9. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ efetuará as retenções tributárias
exigidas pela legislação vigente, inclusive aquelas relativas a  INSTRUÇÃO
NORMATIVA MF/RFB Nº. 971 de 13/11/2009.

6.10. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município
fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do
adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por
meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo
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pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

6.10. Hipóteses de Retenção da Garantia e de Créditos da Contratada 

6.10.1. A contratante poderá reter os créditos decorrentes deste contrato
até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

6.10.2. A contratante poderá ainda: 

I. Nos casos de obrigação de pagamento de multa pela contratada, reter a
garantia prestada a ser executada conforme legislação que rege a matéria; e

II. Nos  casos  em  que  houver  necessidade  de  ressarcimento  de  prejuízos
causados à Administração, nos termos do  inciso IV do art. 80 da Lei n.º
8.666,  de  1993,  reter  os  eventuais  créditos  existentes  em  favor  da
contratada, decorrentes deste contrato.

III. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será
descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela  Administração  ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

7. CLÁUSULA SÉTIMA –   PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA DESTE CONTRATO E LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. O prazo máximo para execução da obra será até 90 (noventa)  dias –
Conforme  Cronograma  Físico-Financeiro, contados  a  partir  da  data  de
assinatura deste contrato.

7.2. O prazo de vigência, deste contrato (estando nele incluso os prazos de
Ordem de Início da obra, execução, recebimento provisório e definitivo e
pagamento) será de 160 (cento e sessenta), contados a partir da data de
assinatura deste contrato.

7.2.1. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em l0 (dez) dias, a
partir do recebimento da Ordem de Serviço.

7.3. Todo pedido de prorrogação deverá ser devidamente justificado, autuado
em processo e autorizado previamente pela autoridade competente, de acordo
com o Art. 57 § 1º, da lei 8666/93, desde que solicitado à autoridade
competente, num prazo mínimo de 30  (trinta) dias antes do término do prazo
de execução contratual.

7.4. Os serviços deverão ser executados na AV. RIO MADEIRA N°1972,BAIRRO:
AGENOR  MARTINS  DE  CARVALHO,  Porto  Velho  –  RO, conforme  especificações
contidas no Anexo I do Projeto Básico (Anexo II do Edital).

8. CLÁUSULA OITAVA –   REAJUSTE

8.1. Após decorrido o interregno de 12 (doze) meses, o contrato poderá ser
reajustado em suas parcelas remanescentes, obedecendo aos índices oficiais
de variação das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices
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da  Construção  Civil  –  SINAPI,  aplicáveis  para  o  Estado  de  Rondônia,
contados a partir da data de apresentação da proposta.

8.2. Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela
seguinte fórmula:

R = (Ii – Io).V
        Io

R = Valor da parcela de reajustamento procurado
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento que a proposta se
referir e que deu origem ao contrato.
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento.
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obras ou serviços a
ser reajustado.

8.3. Para itens que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as
parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada
parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice.

8.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de  qualquer  forma  não  possa  ser  mais  ser  utilizado,  será  adotado  em
substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor;

8.5. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto  neste  contrato,  as  atualizações  e  compensações  financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila.

9. CLÁUSULA NONA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1. Os  recursos  das  despesas  referentes  ao  objeto  contratado  estão
consignados no exercício Orçamentário do município de Porto Velho, para
atender à Contratante, que se segue:

Projeto Atividade: 12.33.08.244.324.2.972 – Elemento de Despesa: 33.90.39-
outros serviços de terceiros – PJ – Fonte: 03.15 – recursos do tesouro –
Exercícios anteriores.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
dispositivos  legais,  nas  obrigações  da  Contratada  também  se  incluem  os
dispostos a seguir:

10.1.1. Apresentar na reunião de partida os seguintes documentos: Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART, do responsável pela execução da obra.
Certificado do Cadastro Específico do INSS (CEI), Comprovante da Garantia
Contratual e Plano de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro de execução
dos serviços elaborados em conformidade com o projeto e seus anexos;

10.1.2. Cumprir  rigorosamente  com  a  Prestação  dos  Serviços  solicitados
observando o que dispõe o Projeto Básico, e Projeto de Engenharia composto
de:  projetos  geométricos,  mapas  e  detalhes  construtivos  e  de
acessibilidade, planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, composições
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unitárias,  cronograma  físico-financeiro  e  memorial  descritivo,  e  ainda:
Edital de licitação e normas técnicas.

a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços
contratados;

b) Pelo uso de patentes registradas;

c) Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva
aceitação da mesma pelo Município;

d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública, ou
local de terceiros.

10.1.3.  A  contratada  deverá  manter  preposto,  devidamente  aceito  pela
Administração,  no  local  da  Obra,  para  representá-lo  na  execução  deste
Contrato;

10.2. Ao  assinar  este  contrato  a  contratada  deverá  apresentar  uma
Declaração de Domicilio Bancário – DDB identificando o banco, agência e
conta-corrente como única e exclusiva para todos os recebimentos que a
Administração  Pública  do  Município  de  Porto  Velho  –  RO  deverá  efetuar
relativos ao cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme determina
a Lei Municipal n. 2016 de 11/06/2012,modelo próprio da empresa.

10.3. Emitir o termo de garantia do empreendimento, de acordo com o art.
618 do CC, e entregar o manual de manutenção da obra e o “as built” (como
construído) do projeto total, em formato .dwg, .dxf e .pdf devidamente
assinado, no ato da entrega definitiva da obra.

10.4. Os serviços realizados terão a garantia de 05 (cinco) anos a contar
do recebimento definitivo.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
disposições legais, a Contratante se obrigará:

11.1.1. Realizar reunião de partida com a CONTRATADA, após a publicação do
extrato deste contrato, para apresentação do projeto executivo da obra e
recolhimento dos documentos constantes do item 10.1.1;

11.1.2. Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste instrumento, desde
que estabelecidas às condições regidas neste Contrato;

11.1.3. Supervisionar,  fiscalizar  e  atestar  a  entrega  dos  serviços
realizados pela Contratada e respectivas medições emitidas de acordo com o
Cronograma Físico-Financeiro;

11.1.4. A fiscalização exercida pela SEMISB, terá em especial, poderes para
suspender  a  execução  dos  serviços  que  estejam  em  desacordo  com  a
discriminação do objeto contratado;

11.1.5.  Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a
terceiros por culpa ou dolo da Contratada;

11.1.6. Zelar  pelo  fiel  cumprimento  das  obrigações  pactuadas,  pela
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prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução das
obras, pelo pagamento.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –   PENALIDADES E SANÇÕES

12.1.  Sem  prejuízo  de  outras  sanções  estabelecidas  na  Lei  Federal  nº
8.666/93,  Lei  12.846/13,  a  Contratada  ficará  sujeita  às  seguintes
penalidades e sanções:

I. Advertência; 

II. Multa moratória, nos seguintes percentuais:

a)  No  atraso  injustificado  da  entrega  do  objeto  contratado,  ou  por
ocorrência de descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos
por cento) por dia sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por
cento);

b)  Nas  hipóteses  em  que  o  atraso  injustificado  no  adimplemento  das
obrigações seja medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a
10% (dez por cento); 

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco
décimos por cento) ao dia sobre o valor do empenho, incidência limitada a
10 (dez) dias;

d)  Na  hipótese  de  atraso  injustificado  para  substituição  do  objeto,
superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do empenho;

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e
“c”  quando  da  ocorrência  do  3º  (terceiro)  atraso,  poderá  ser  aplicada
sanção mais grave prevista no Inciso III deste item, concomitantes e sem
prejuízo de outras cominações; 

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas
“a” e “b”, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no Inciso III
deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

III.  Multa  contratual,  por  inadimplemento  absoluto  das  obrigações  nos
seguintes percentuais:

a) Pelo descumprimento total, será aplicada multa de 20% sobre o valor
contratado; 

b) Pelo descumprimento parcial, será aplicada multa de até 10% sobre o
valor do contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a
relevância  da  parcela  inadimplida  –  aplicável  apenas  em  hipóteses
excepcionais, devidamente fundamentadas; 

IV.  Suspensão  Temporária  de  Participação  em  Licitação  e  Impedimento  de
Contratar  com  a  Administração,  prevista  no  artigo  87,  III  da  Lei  n.
8.666/93, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

V. Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Pública, previsto
no art. 7º da Lei Federal n. 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

VI. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração
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Pública, prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93; 

12.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a
rescisão contratual; 

12.3.  A  aplicação  das  penalidades  será  precedida  da  concessão  de
oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte
do contratado, na forma da lei;

12.4.  Reabilitação  perante  a  autoridade  que  aplicou  a  penalidade  será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada; 

12.5. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente
Instrumento admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º
do art. 57 da Lei n. 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por
escrito,  ser  fundamentada  e  instruída  com  os  documentos  necessários  à
comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-
la,  sendo  considerados  injustificados  os  atrasos  não  precedidos  da
competente prorrogação; 

12.6.  As  multas,  aplicadas  após  regular  processo  administrativo,  serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ao Contratado; 

12.7.  As  multas  devidas  serão  descontadas  do  valor  das  faturas  para
pagamento, ou quando não existir crédito da empresa contratada perante o
contratante, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da
intimação; 

12.8. Os procedimentos a serem adotados, no âmbito da Prefeitura Municipal
de Porto Velho – RO para a apuração de falta contratual no fornecimento de
bens  e  serviços  observarão  eventual  Parecer  da  Procuradoria  Geral  do
Município;

12.9. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com a
Administração Pública, Suspensão Temporária de Participar em Licitação ou
que sejam declaradas Inidôneas serão incluídas no Cadastro de Fornecedores
da Superintendência Municipal de Licitações;

12.10. No tocante a licitações e contratos:

a)  frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b)  impedir,  perturbar  ou  fraudar  a  realização  de  qualquer  ato  de
procedimento licitatório público;

c)  afastar  ou  procurar  afastar  licitante,  por  meio  de  fraude  ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 
d) fraudar licitação pública ou futuro contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar
de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 
f)  obter  vantagem  ou  benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração
pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública
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ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ENCARGOS

13.1.  A  CONTRATADA é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  resultantes  da  execução  deste
contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

14.1.  A critério exclusivo da CONTRATANTE e mediante prévia e expressa
autorização da SEMISB este contratado poderá, em regime de responsabilidade
solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais,
subcontratar parte do serviço, até o limite máximo de  30% (trinta por
cento), desde que não altere substancialmente as cláusulas pactuadas;

14.2. No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que
esta  somente  abrangerá  etapas  dos  serviços,  ficando  claro  que  a
subcontratada  apenas  reforçará  a  capacidade  técnica  da  Contratada,  que
executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata
este projeto, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade
dos serviços contratados;

14.3. A assinatura deste contrato caberá somente à empresa vencedora, por
ser a única responsável perante a Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO,
mesmo que tenha havido a apresentação de empresa a ser subcontratada para
execução de determinado serviço integrante deste objeto;

14.4. A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte
dos  serviços,  deverá  comprovar  perante  a  SEMISB a  regularidade
jurídica/fiscal e trabalhista de subcontratada, respondendo, solidariamente
com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto deste
Contrato;

14.5. A Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO se reserva o direito de,
após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa
contratada e de sua(s) subcontratada(s) se submetam às regras estabelecidas
neste instrumento;

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

15.1.  São  motivos  ensejadores  da  rescisão  contratual,  sem  prejuízo  dos
demais motivos previstos em lei e neste instrumento:

a)  O  descumprimento  de  cláusulas  contratuais  ou  das  especificações  que
norteiam a execução do objeto deste contrato;

b) O desatendimento às determinações necessárias à execução contratual;

c) A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, devidamente
anotados pela Comissão de Fiscalização da Obra;

d) A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura
da Contratada desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual;
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e) Razões de interesse público devidamente justificadas;

f) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução
do objeto deste contrato sem anuência da Contratante;

15.2. O  CONTRATANTE poderá  ainda  rescindir  o  presente  contrato  nos
seguintes casos:

a) Retardamento injustificado do início dos trabalhos, por mais de 10 (dez)
dias após o recebimento da Ordem de Serviço;

b) Interrupção dos serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos;

c)  Atraso  superior  a  15  (quinze)  dias  na  entrega  das  obras  salvo
conveniência do MUNICÍPIO, na continuidade dos mesmos.

15.3. A rescisão contratual poderá ser determinada:

a) Por ato unilateral, nos casos elencados no Art. 78 incisos I a XII, da
Lei nº 8.666/93;

b) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos
da Administração.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PRERROGATIVAS

16.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:

Empreender unilateralmente modificações nos termos deste contrato, desde
que  objetive  atender  ao  interesse  público,  ressalvados  os  direitos  da
CONTRATADA;

Rescindir unilateralmente este contrato, desde que comprovada a inexecução
parcial, total ou na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº.
8.666/93;

Rescindir este contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde
que conveniente aos interesses da Administração.

16.2. A rescisão contratual deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade superior.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VINCULAÇÃO

17.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado às disposições
da TOMADA DE PREÇOS Nº. ____/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH, (fls. _______) e à
Proposta da  CONTRATADA  (fls. _____), constantes nos autos do  Processo nº
12.0297/2018.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CASOS OMISSOS

18.1.  O  presente  contrato  será  regido  pela  Lei  nº  8.666/93  e  suas
alterações,  sendo  que  eventuais  dúvidas  decorrentes  de  fatos  nele  não
contemplados serão dirimidas segundo os princípios jurídicos aplicáveis à
situação  fática  existente,  preservando-se  o  direito  da  CONTRATADA,  sem
prejuízo da prevalência do interesse público.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PARALISAÇÃO
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19.1.  No  caso  de  eventual  paralisação  dos  serviços,  a  Comissão  de
Fiscalização  deverá  elaborar  relatório  circunstanciado,  justificando  os
motivos  técnicos  ensejadores  do  retardamento,  em  ato  que  deve  ser
encaminhado ao Ordenador de Despesa dentro do prazo de 03 (três) dias, para
fins de ratificação, e no prazo de 05 (cinco) dias para publicação no AROM.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – HABILITAÇÃO

20.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as condições que a habilitaram neste
certame, até o total cumprimento deste contrato.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – GARANTIA CONTRATUAL

21.1. No ato da assinatura deste contrato, a Contratada deverá prestar
garantia de  5% (cinco por cento) sobre o valor deste contrato, podendo
optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;

21.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será
depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250–
3,  devendo  o  comprovante  de  depósito  ser  apresentado  imediatamente,  em
original ou cópia autenticada, no Departamento Administrativo-Financeiro,
para lançamento contábil na Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ;

21.3.  Se  a  opção  de  garantia  se  fizer  em  seguro-garantia  ou  fiança
bancária, esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade
igual  ou  superior  ao  prazo  de  execução  deste  contrato,  a  cláusula  de
atualização financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

21.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade
de Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior a este
contrato em pelo menos 30 (trinta) dias.

21.5.  Caso a garantia seja ofertada em  títulos da dívida pública, estes
devem  ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em
sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia  autorizado  pelo  Banco
Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na
primeira metade do Século XX;

21.6. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração deste contrato, a
Contratada  ficará  obrigada,  caso  necessário,  a  providenciar  a
complementação ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha
escolhido.

21.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais,
pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou
penalidades  aplicadas,  podendo  ainda  reter  créditos  decorrentes  deste
contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

21.8. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor
apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a Contratada para
que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

21.9. No caso de rescisão deste contrato determinado por ato unilateral e
escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
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art.  78  da  Lei  n.  8.666/93  (incisos  XII  e  XVII  havendo  culpa  da
Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e
dos valores das multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme
inciso III do Art. 80, da Lei n. 8.666/93.

21.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII
a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada,
será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente  comprovados  que  houver
sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos
pela execução deste contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art.
79 da Lei n. 8.666/93).

21.11.  A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será
liberada ou restituída após a execução deste contrato, conforme disposto no
§  4º  do  art.  56  c/c  §  3º  do  art.  40  da  Lei  8.666/93,  devendo  o
representante da Contratada entregar requerimento, dirigido à Secretaria
Municipal da Fazenda – SEMFAZ no Departamento Administrativo-Financeiro;

21.12.  A  qualquer  momento  a  garantia  prestada  poderá  ser  substituída,
mediante  requerimento  do  interessado,  respeitadas  as  modalidades  antes
previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor
deste Contrato ajustado à época da solicitação.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

22.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir
dúvidas e controvérsias oriundas do presente Contrato.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

23.1. Após a assinatura deste contrato, o  CONTRATANTE providenciará sua
publicação, em inteiro teor ou resumo, no Diário Oficial dos Municípios do
Estado de Rondônia – AROM.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato que,
depois  de  lido  e  achado  conforme,  é  assinado  pelas  partes  e  duas
testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para
seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas
pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, ___ de __________ de 2019

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:
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COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL E ANEXOS

TOMADA DE PREÇOS Nº   /2019/CPL-OBRAS/SML/PVH

Recebemos  da  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES,  do  Município  de
Porto Velho/RO, documentação necessária à apresentação de proposta, com
vistas à participação no Certame Licitatório de que trata a  TOMADA DE
PREÇOS Nº   /2019/CPL-OBRAS/SML/PVH, cuja sessão de abertura será realizada
no dia ___ de _____ de 2019 às ___h ___ min.

Declaro  ter  recebido  o  Edital  e  seus  anexos  completos  e  em  perfeitas
condições de utilização, conforme determina o Art. 40 da Lei 8.666/93.

Porto Velho (RO) Em____ de ____________de 2019

CARIMBO DE CNPJ DA LICITANTE E/OU PREENCHIMENTO DOS DADOS

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO EDITAL

NOME LEGÍVEL:_______________________________________________________________
CARGO NA EMPRESA:___________________________________________________________
FONE COMERCIAL:_____________________________________________________________
CELULAR:____________________________________________________________________
E-MAIL:_____________________________________________________________________
ASSINATURA:_________________________________________________________________

___________________________________________
Assinatura e Carimbo do Servidor da SML/PVH
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Razão Social: 

CNPJ nº
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E-mail:  
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Telefone:

Pessoa para contato:
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