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AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº002/2019/  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, publicada no DOM nº 2.401 de 20.02.2019, torna público para
conhecimento  dos  interessados  que  realizará  licitação  na  modalidade  de
TOMADA DE PREÇOS Nº_002/2019/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  CONSTRUÇÃO  DE  CAMPO  DE  FUTEBOL  COM  GRAMA  SINTÉTICA  NO
DISTRITO  DE  UNIÃO  BANDEIRANTES  , 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 Infraestrutura e Serviços Básicos – SEMISB.

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 09:00 horas do dia 24 de abril de 2019.

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-
3066/3901-3065, ou pelo e-mail: comissoes.sml2017@gmail.com;

Porto Velho, 08 de abril de 2019

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA CPL-OBRAS/SML/PVH
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TOMADA DE PREÇOS N  º   002/2019/SML/PVH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.0176/2018

1. PREÂMBULO

1.1. O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO,  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, publicada no DOM nº 2.401 de 20.02.2019, torna público que se
encontra instaurada esta LICITAÇÃO na modalidade de  TOMADA DE PREÇOS Nº
002/2019/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 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM
GRAMA SINTÉTICA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES, em conformidade com o
Projeto  Básico,  composto  de  Planilha  Orçamentária  e  Cronograma  Físico-
Financeiro, partes integrantes deste Edital, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos – SEMISB, 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$  405.125,00  (quatrocentos  e  cinco  mil  cento  e  vinte  cinco  reais).
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) 3901-3066/3901-3065, 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 __:__ às __:__ 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  24 de abril de 2019, 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 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NO DISTRITO DE
UNIÃO  BANDEIRANTES, 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
Infraestrutura e Serviços Básicos – SEMISB.

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 180 (cento e  oitenta)
dias –  Conforme  Cronograma  Físico-Financeiro, contados  da  data  de
publicação da Ordem de Serviço, de acordo com o artigo 57, § 1°, da Lei
8.666/93.

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 12 (doze) meses, 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 Gleba  Jorge  Teixeira  de
Oliveira, núcleo urbano do Distrito de União Bandeirantes – 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
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documento que comprove a condição de integrante da Constituição Social, ou
Procurador  que  deverá  apresentar  além  da  Cédula  de  Identidade,  o
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;
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III.  As  empresas  que  se  encontrem  sob  falência,  concurso  de  credores,
dissolução;

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.

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 002/2019/SML/PVH
SESSÃO DIA: 24/04/2019 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 002/2019/SML/PVH
SESSÃO DIA:  24/04/2019 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. Qualificação Econômico – Financeira
III. Regularidade Fiscal
IV. Qualificação Técnica

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)  “Piso  intertravado 10x20cm, na cor cinza, espessura  6cm, FCK 35Mpa,
assentado  sobre  colchão  de  areia  grossa  6cm,  incluso  rejuntamento  com
areia”

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  ou  01(um)  arquiteto,  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
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declaração deverão constar os dados mínimos necessários, tais como: nome
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  nesta
licitação (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
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– por fotocópia autenticada ou registrada ou autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante.

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;
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10.6.  A documentação deste  Item 10 (da documentação de habilitação), não
poderá ter qualquer documento substituído por protocolo.

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. A empresa licitante deverá apresentar Garantia de 1% (um por cento)
do valor global estimado para a futura contratação, orçado em R$ 405.125,00
(quatrocentos  e  cinco mil cento  e  vinte cinco reais), referente à  sua
participação nesta Licitação de Tomada de Preço Nº002/2019/SML/PVH;

10.8.1. São modalidades de garantia:

a) caução em dinheiro;

b) caução em títulos da dívida pública, devendo estes 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
serão aceitos  títulos da dívida pública emitidos na  primeira metade do
Século XX;

c) seguro-garantia;

d) fiança bancária.

10.8.2.  A  empresa licitante que optar pelo recolhimento  de garantia de
caução em dinheiro deverá recolher em nome do Município de Porto Velho-RO,
no Banco do Brasil, Agência nº 2757 – X, Conta-Corrente nº 8.250 – 3,  a
importância de R$ 4.051,25 (quatro mil e cinquenta e um reais e vinte e
cinco  centavos)  e  apresentar  imediatamente  na  Secretaria  Municipal  de
Fazenda  – SEMFAZ,  Departamento Administrativo-Financeiro  para lançamento
contábil,  o  respectivo  comprovante  do  depósito  em  original  ou  cópia
autenticada, bem como apresentar comprovante de depósito e de lançamento
contábil emitido pela SEMFAZ, devidamente autenticado no envelope nº 01 –
Habilitação, sob pena de inabilitação;

10.8.3.  A  empresa  licitante,  optando  pelo  recolhimento  das  seguintes
modalidades  de  garantia:  seguro-garantia  ou  fiança  bancária,  deverá
apresentar o original dos mesmos no envelope nº 01 – Habilitação;

10.8.4.  No  caso  da  empresa  licitante  optar  pela  prestação  da  garantia
títulos  da  dívida  pública, os  mesmos  deverão  ser  apresentados,
obrigatoriamente,  no  Envelope  nº  1  –  Habilitação,  através  de  cópia  do
mesmo, e ainda do laudo; de atualização monetária do seu valor de face, bem
como perícia que comprove a autenticidade do título. Os títulos da dívida
pública emitidos na primeira metade do Século XX não serão aceitos;

10.8.5.  A  garantia  de  títulos  de  dívida  pública  ORIGINAL,  deverá  ser
apresentada  OBRIGATORIAMENTE quando  da  abertura  do  envelope  nº  01
(habilitação)  a  qual  ficará  retida  na  Superintendência  Municipal  de
Licitações, até o fim do procedimento licitatório;

10.8.6.  A  garantia  de  participação  ficará  retida  na  Superintendência
Municipal de Licitações, até o fim do procedimento licitatório;
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10.8.7. Após a conclusão do procedimento licitatório as licitantes, exceto
a adjudicatária, deverão solicitar junto à Comissão, mediante requerimento,
a devolução da garantia prestada;

10.9. Na hipótese da ocorrência de recursos administrativos e/ou judiciais,
obrigatoriamente, a empresa licitante deverá providenciar a revalidação do
prazo da garantia de participação prestada, sob pena de decair do direito
de participar das fases subsequentes desta licitação.

10.10. A garantia de participação de que trata o subitem 10.8 deste Edital
poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no subitem 10.8.1
descrito, com validade mínima de 60 (sessenta) dias, contado data da sessão
de recepção dos envelopes de Habilitação e Proposta Comercial.

10.11.  Ressalvado  o disposto no subitem  15 deste Edital  –  HOMOLOGAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO, a garantia, de que trata o  subitem  10.8  deste
Edital, será liberada em até 5 (cinco) dias úteis depois de esgotada a fase
de habilitação para as licitantes inabilitadas, ou naquele mesmo prazo,
depois de transcorrida a adjudicação desta licitação, para as licitantes
classificadas  na  proposta  comercial,  exceto  quanto  à  garantia  da
adjudicatária desta licitação, a qual somente poderá ser liberada após a
assinatura do futuro contrato.

10.12.  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.

10.13.  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;
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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;

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;
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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;

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$
405.125,00 (quatrocentos e cinco mil cento e vinte cinco reais);

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 SEMISB;

b) Do valor orçado pela SEMISB;

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
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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;

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,
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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,  inclusive com a perda da
garantia de participação a que se refere o subitem 10.9 deste Edital;

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

16. RECURSOS, PENALIDADES E SANÇÕES

16.1. Recursos:

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:

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

16.2.2. P  elo atraso na execução do futuro contrato:

16.2.2.1.  Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, que
incidirá sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10%
(dez por cento);

16.2.3. Pela inexecução total ou parcial do futuro contrato:

16.2.3.1.  Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global do
futuro contrato não cumprido;

16.2.4.  As  importâncias  relativas  às  multas  serão  descontadas  dos
recebimentos que a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso de
insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento da notificação da  Secretaria Municipal de
infraestrutura e serviços básicos – SEMISB;

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  .  com18



Processo n.º 10.0176/2018

Fl.____________________

Visto__________________

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

16.2.5. Não sendo pagas no prazo previsto no subitem 16.2.4 deste Edital,
haverá incidência de juros de mora, nos termos previsto no artigo 406 do
Código Civil;

16.2.6.  A  multa  prevista  nesta  seção  não  tem  efeito  compensatório  e,
consequentemente, o pagamento dela não exime a Contratada da reparação de
eventuais  danos  que  forem  causados  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  em
decorrência  de  culpa  ou  dolo  na  execução  dos  serviços  objeto  da
contratação.

16.2.7.  Constituem  atos  lesivos  à  administração  pública,  nacional  ou
estrangeira,  para  os  fins  da  Lei  12.846/2013,  todos  aqueles  praticados
pelas  pessoas  jurídicas  mencionadas  no  parágrafo  único  do  art.  1o da
referida  lei,  que  atentem  contra  o  patrimônio  público  nacional  ou
estrangeiro,  contra  princípios  da  administração  pública  ou  contra  os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

16.7. 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;

16.3. Sanções:

16.3.1. 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;

16.3.2.  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.

17. CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

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;
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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 item 7 do 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
item 8 do Projeto Básico (ANEXO II deste instrumento convocatório).

18.2.  As obrigações da contratante serão conforme as disposições contidas
no item 9 do Projeto Básico (ANEXO II deste instrumento convocatório).

19. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

19.1. Conforme disposições contidas no item 11 do Projeto Básico (ANEXO II
deste instrumento convocatório).

20. REAJUSTE DE PREÇO

20.1. Conforme disposições contidas no item 12 do Projeto Básico (ANEXO II
deste instrumento convocatório).

21. RECEBIMENTO DO OBJETO

21.1. Conforme disposições contidas no item 15 do Projeto Básico (ANEXO II
deste instrumento convocatório).

22. FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INÍCIO DA OBRA

22.1. Conforme disposições contidas no item 10 do Projeto Básico (ANEXO II
deste instrumento convocatório).

23. GARANTIA CONTRATUAL

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;
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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).

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;
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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, 08 de abril 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 TP Nº:002/2019/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): ( )                  Fax: ( ) 
Banco:___________ Agência:_________ Conta-Corrente: __________
Responsável legal para assinatura do futuro contrato/instrumento 
equivalente: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANT. VALOR
UNIT. TOTAL

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICO NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²  6,00 

1.2 Limpeza mecanizada de terreno com remocao de 
camada vegetal, utilizando motoniveladora

m²  1.113,70 

1.3
Execução de depósito em canteiro de obra em 
chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário. af_04/2016

m²  25,62 

1.4
Locacao convencional de obra, através de 
gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com
reaproveitamento de 3 vezes.

m²  760,00 

CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES  R$  

2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavação manual de valas. af_03/2016 m³  77,15 

2.2
Reaterro manual apiloado com soquete. 
af_10/2017 m³  36,42 

2.3
Aterro e compactação mecânica sem controle GC
(com motoniveladora 140mp e rolo compressor 
vibratório 80 hp)

m³  663,56 

CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA  R$ 

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 
9X19X19 cm m³  42,35 

3.2
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 
(cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo 
mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

m³  11,20 

3.3
Lançamento com uso de baldes, adensamento e 
acabamento de concreto em estruturas. 
af_12/2015

m³  11,20 

3.4

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço 
ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg  177,10 

3.5

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço 
ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg  191,10 

3.6

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 
convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço 
ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg  331,60 

CUSTO TOTAL DE INFRAESTRUTURA  R$
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4.0 ALAMBRADO

4.1

Alambrado para quadra poliesportiva, 
estruturado por tubos de aco galvanizado, com
costura, din 2440, diametro 2", com tela de 
arame galvanizado, fio 14 bwg e malha 
quadrada 5x5cm

m²  579,26 

4.2
Tubo de aço galvanizado com costura 2", 
inclusive com conexões -fornecimento e 
instalação

m  77,00 

4.3
Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 
mm, utilizado em estruturas diversas, exceto 
lajes. af_12/2015

kg  5,78 

CUSTO TOTAL DO ALAMBRADO  R$ 

5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES

5.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas 
de concreto internas, com colher de pedreiro.
argamassa traço 1:3 com preparo manual. 
af_06/2014

m²  207,23 

5.2

Massa única, para recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicada manualmente em faces
internas de paredes, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. af_06/2014

m²  93,92 

CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$  

6.0 PISOS E REVESTIMENTOS

6.1
Lastro de concreto, preparo mecânico, 
inclusos aditivo impermeabilizante, 
lançamento e adensamento

m³ 8,40

CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$ 

7.0 ESQUADRIAS

7.1
Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 
2" e moldura em tubos de aco com duas folhas 
de abrir, incluso ferragens

m²  6,72 

CUSTO TOTAL DE ESQUADRIAS  R$  

8.0 PINTURA

8.1 Caiacao int ou ext sobre revestimento liso 
c/adocao de fixador com    com duas demaos m² 70,80

8.2 Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro 
(zarcao), uma demao m² 579,26

CUSTO TOTAL DE PINTURA  R$ 

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Escavação e reaterro
9.1 Escavação manual de valas. af_03/2016 m³  13,50 

9.2 Reaterro manual de valas com compactação 
mecanizada. af_04/2016 m³  13,22 

9.3
Caixa de passagem em concreto pre-moldado 
redonda D=40cm H=50cm fundo brita com tampa und  9,00 

Iluminação

9.4
Poste, acessórios e equipamentos para 
iluminação de campo de futebol com luminária 
led 400w

und  6,00 

Condutores
9.5 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m  900,00 
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9.6
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-
chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. af_12/2015

m  50,00 

Proteção de equipamento

9.7
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal 
de 32a - fornecimento e instalação. 
af_04/2016

und  6,00 

9.8
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal 
de 50a - fornecimento e instalação. 
af_04/2016

und  1,00 

9.9
Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema
(americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e 
instalacao

und  2,00 

9.10

DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - 
pára-raios de baixa tensão, tensão de 
operação 275v ( vn = 220v ) e 150v ( vn = 
127v ), corr. max.19,5ka

und  4,00 

9.11 Haste de aterramento 5/8  para spda - 
fornecimento e instalação. af_12/2017 und  8,00 

Eletrodutos e tubos

9.12 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 
1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015

m  100,00 

Quadros

9.13

Quadro de distribuicao de energia de embutir,
em chapa metalica, para 32 disjuntores 
termomagneticos monopolares, com barramento 
trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

und  1,00 

Alimentação

9.14 Poste padrão Trifásico, completo com 
ferragens e acessórios und  1,00 

9.15 Mureta para medição, dimensões 
1,00x2,00x0,40m und  1,00 

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$  

10.0  DRENAGEM CAMPO 
10.1 Escavação manual de valas. af_03/2016 m³  11,26 

10.2
Instalação de dreno (manta geotextil, tubo 
corrugado 100 mm e pedra britada nº2) incluso
transporte com caminhão basculante 6 m³.

m 95,20

10.3 Tubo de PVC 100mm incluso colchão de areia m 92,44

10.4 Cap pvc esgoto 100mm (tampão) - fornecimento 
e instalação

und 10,00

10.5

Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, 
dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. 
af_12/2014

und 8,00

10.6
Reaterro manual apiloado com soquete. 
af_10/2017 m³ 11,26

10.7

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo 
maciço 60x60x60cm, revestida internamento com
barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) 
e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e 
fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e 
confecção

und 2,00

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM  R$ 

11.0  CAMPO SOCIETY 
11.1 Lastro de brita nº 1 m³ 29,70

11.2 Lastro de brita nº 0 m³ 14,85

11.3 Lastro de Pó de Pedra Compactado m³ 22,27
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11.4 Execução de gamado sintético m² 742,39

11.5 Traves society  5,00 m x 2,20 m Und. 1,00

11.6 Instalação de cobertura com rede de proteção 
fio de nylon m² 897,53

CUSTO TOTAL DO CAMPO  R$ 

12.0  DIVERSOS 
12.1 Limpeza final da obra m² 760,00

12.2
Banco em concreto aparente larg. 45cm e 10cm,
espessura sobre dois apoios do mesmo material
com seção 10x30cm

m 8,00

CUSTO TOTAL DO DIVERSOS  R$ 

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI  R$ 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$)  R$ 

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$)  R$ 

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

INTRODUÇÃO:

Este projeto básico visa a contratação sob empreitada por processo licitatório,
tipo menor preço global, para contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para realização de CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NO
DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES. 

Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões
de  conduta  para  os  serviços  descritos  abaixo  no  item  DO OBJETO e  deve  ser
considerado como complementar aos desenhos de execução dos projetos de engenharia e
demais documentos contratuais.

   Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de  obras de
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES

1 DO OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES

2 JUSTIFICATIVA:

Construção de campo de futebol SOCIETY para fomentar a prática do esporte na
população do Município de Porto Velho.
a  construção  de  campo  de  futebol  com  grama  sintética  no  DISTRITO  DE  UNIÃO
BANDEIRANTES tem como objetivo oferecer  lazer, segurança  e conforto  ao publico
durante os eventos realizados no centro desportivo, eventos estes como campeonatos
de futebol e etc. Tendo como alvo à população local, e distritos adjacentes. 
Da concepção aos instrumentos de lazer e esporte das várias atividades desenvolvidas
com  qualidade  de  gerenciamento,  seriedade  e  a  preocupação  com  o  futuro  deste
município, este é mais um passo na área da administração pública, que visa melhorias
para  a  população.  A  obra  contemplara  a  construção  do  campo  SOCIETY  com  grama
sintética, com uma área de 760,00 m²(setecentos e sessenta metros quadrados)

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

    Os serviços (objeto deste projeto) serão executados pela CONTRATADA, realizará
serviços de CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NO DISTRITO DE UNIÃO
BANDEIRANTES, com área de construção de 760,00 m²; a obra está localizada na gleba
Jorge Teixeira de Oliveira, núcleo urbano de DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES neste
município  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
12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.

b) O prazo máximo para execução O prazo para execução da obra será de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de
Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter  à  aprovação  da
Prefeitura  Municipal,  a  sua  proposta  de  cronograma físico-financeiro para a
execução da obra
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c) A CONTRATADA deverá apresentar o pedido de prorrogação de prazo de execução com
antecedência de 30 (trinta) dias.

d)  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$ 405.125,00 (quatrocentos e cinco mil cento e vinte cinco reais) tem como fonte de
Receita  os  recursos  orçamentários  destinados  pela  Secretaria  Municipal  de
infraestrutura e serviços básicos - SEMISB.
Projeto Atividade: 10.01.27.452.156.1.357 construção, ampliação e reforma de quadras
e centro poliesportivos  - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00–Obras e Instalações -
Fonte: 02.14 – Convênios e outras transferências – Valor R$ 385.000,00(trezentos e
oitenta e cinco mil reais) e Fonte: 01.00 – Recurso ordinário  – (Contrapartida) –
Valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Planilha orçamentária a partir das Tabelas SINAPI/RO/MAR/2018-DESONERADO

5.2 O BDI utilizado é de 20,34%.

5.3 Parcela  de  Maior  Relevância:  “Piso  intertravado  10x20cm,  na  cor   cinza,
espessura 6cm, FCK 35Mpa, assentado sobre colchão de areia grossa 6cm, incluso
rejuntamento com areia”.

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 ou  01(um)  arquiteto  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:

9.1 -  Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais
disposições legais, a Contratante se obrigará:
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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) 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: 

I. 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.

II. 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
número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro
proposto seja cumprido à risca.
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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:
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.     
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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 -  Das Penalidades:
13.1.1 - Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, a
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:
13.1.2 - Pelo atraso na execução do contrato:
13.1.2.1 - Multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso, que incidirá
sobre o valor
da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento);
13.1.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato:
13.1.3.1 - Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato não
cumprido;
13.1.4 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que
a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência
de  crédito,  pagá-las  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  contados  do  recebimento  da
notificação da Secretaria Municipal de infraestrutura e serviços básicos - SEMISB;
13.1.5 - Não sendo pagas no prazo previsto no subitem 14.1.4 deste projeto, haverá
incidência de juros de mora, nos termos previsto no artigo 406 do Código Civil;
13.1.6  - A  multa  prevista  nesta  seção  não  tem  efeito  compensatório  e,
consequentemente, o pagamento dela não exime a Contratada da reparação de eventuais
danos que forem causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de culpa ou
dolo na execução dos serviços objeto da contratação.

13.2 - Das Sanções:
13.2.1 - Verificada a hipótese do previsto no artigo 81 da Lei n° 8.666/93, fica
caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas pelo adjudicatário,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;
13.2.2  -  As  sanções  administrativas  e  respectivas  penalidades  previstas  neste
projeto são as elencadas nos artigos 86 a 88, com seus parágrafos e incisos, da Lei
n° 8.666/93.

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.
15.2 -  O prazo de observação a qual se refere  o item 16.1.2 deste projeto não
poderá ser superior a 90 (noventa) dias.

 
Porto Velho – RO, 11 de Janeiro de 2019.

Responsável pela elaboração

MARCOS AURÉLIO FURUKAWA
CAD. 38316

ASSESSOR TÉCNICO 

Aprovo nos termos da Lei 8.666/93

_______________________________
DIEGO ANDRADE LAGE

Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
e Serviços Básicos – Interino
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1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM TABELA CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANT. VALOR
UNIT. TOTAL

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICO NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 A 74209/1 Placa de obra em chapa de aco
galvanizado m²  6,00  318,51  1.911,07 

1.2 A 73822/2

Limpeza mecanizada de terreno
com remocao de camada 
vegetal, utilizando 
motoniveladora

m²  1.113,70  0,48  534,58 

1.3 A 93584

Execução de depósito em 
canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, não 
incluso mobiliário. 
af_04/2016

m²  25,62  405,24  10.382,25 

1.4 A 74077/3

Locacao convencional de obra,
através de gabarito de tabuas
corridas pontaletadas, com 
reaproveitamento de 3 vezes.

m²  760,00  4,67  3.549,20 

CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 16.377,10 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 A 93358 Escavação manual de valas. 
af_03/2016 m³  77,15  64,60  4.983,89 

2.2 A 96995 Reaterro manual apiloado com 
soquete. af_10/2017

m³  36,42  39,16  1.426,21 

2.3 C Comp.
Custo

Aterro e compactação mecânica
sem controle GC (com 
motoniveladora 140mp e rolo 
compressor vibratório 80 hp)

m³  663,56  68,86  45.691,42 

CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA  R$ 52.101,52 

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 A Comp.
Custo

Alvenaria embasamento tijolo 
cerâmico furado 9X19X19 cm

m³  42,35  414,86  17.567,77 

3.2 A 94965

Concreto fck = 25mpa, traço 
1:2,3:2,7 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo 
mecânico com betoneira 400 l.
af_07/2016

m³  11,20  415,27  4.651,02 

3.3 A 92873

Lançamento com uso de baldes,
adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas. 
af_12/2015

m³  11,20  162,39  1.818,77 

3.4 A 92775

Armação de pilar ou viga de 
uma estrutura convencional de
concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-60 de 5,0 
mm - montagem. af_12/2015

kg  177,10  12,91  2.286,36 

3.5 A 92777

Armação de pilar ou viga de 
uma estrutura convencional de
concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 8,0 
mm - montagem. af_12/2015

kg  191,10  10,98  2.098,28 

3.6 A 92778

Armação de pilar ou viga de 
uma estrutura convencional de
concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 10,0 
mm - montagem. af_12/2015

kg  331,60  8,95  2.967,82 
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CUSTO TOTAL DE INFRAESTRUTURA  R$ 31.390,02 

4.0 ALAMBRADO

4.1 A 74244/1

Alambrado para quadra 
poliesportiva, estruturado 
por tubos de aco galvanizado,
com costura, din 2440, 
diametro 2", com tela de 
arame galvanizado, fio 14 bwg
e malha quadrada 5x5cm

m²  579,26  105,98  61.389,97 

4.2 C Comp.
Custo

Tubo de aço galvanizado com 
costura 2", inclusive com 
conexões -fornecimento e 
instalação

m  77,00  72,36  5.572,03 

4.3 A 92792

Corte e dobra de aço ca-50, 
diâmetro de 6,3 mm, utilizado
em estruturas diversas, 
exceto lajes. af_12/2015

kg  5,78  7,28  42,09 

CUSTO TOTAL DO ALAMBRADO  R$ 67.004,10 

5.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES

5.1 A 87878

Chapisco aplicado em 
alvenarias e estruturas de 
concreto internas, com colher
de pedreiro.  argamassa traço
1:3 com preparo manual. 
af_06/2014

m²  207,23  3,53  731,51 

5.2 A 87529

Massa única, para recebimento
de pintura, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo mecânico
com betoneira 400l, aplicada 
manualmente em faces internas
de paredes, espessura de 
20mm, com execução de 
taliscas. af_06/2014

m²  93,92  28,70  2.695,50 

CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$ 3.427,01 

6.0 PISOS E REVESTIMENTOS

6.1 A 83534

Lastro de concreto, preparo 
mecânico, inclusos aditivo 
impermeabilizante, lançamento
e adensamento

m³ 8,40  581,07  4.880,99 

CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$ 4.880,99 

7.0 ESQUADRIAS

7.1 A 74238/2

Portao em tela arame 
galvanizado n.12 malha 2" e 
moldura em tubos de aco com 
duas folhas de abrir, incluso
ferragens

m²  6,72  897,22  6.029,32 

CUSTO TOTAL DE ESQUADRIAS  R$ 6.029,32 

8.0 PINTURA

8.1 A 73445

Caiacao int ou ext sobre 
revestimento liso c/adocao de
fixador com    com duas 
demaos

m² 70,80  8,18  579,14 

8.2 A 74064/2
Fundo anticorrosivo a base de
oxido de ferro (zarcao), uma 
demao

m² 579,26  11,41  6.609,36 

CUSTO TOTAL DE PINTURA  R$ 7.188,50 

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Escavação e reaterro

9.1 A 93358 Escavação manual de valas. 
af_03/2016 m³  13,50  64,60  872,10 
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9.2 A 93382
Reaterro manual de valas com 
compactação mecanizada. 
af_04/2016

m³  13,22  21,78  287,93 

9.3 C
Comp.
Custo

Caixa de passagem em concreto
pre-moldado redonda D=40cm 
H=50cm fundo brita com tampa

und  9,00  80,11  720,99 

Iluminação

9.4 C Comp.
Custo

Poste, acessórios e 
equipamentos para iluminação 
de campo de futebol com 
luminária led 400w

und  6,00  6.216,
46  37.298,76 

Condutores

9.5 A 91931

Cabo de cobre flexível 
isolado, 6 mm², anti-chama 
0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015

m  900,00  5,89  5.301,00 

9.6 A 92982

Cabo de cobre flexível 
isolado, 16 mm², anti-chama 
0,6/1,0 kv, para distribuição
- fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m  50,00  8,91  445,50 

Proteção de equipamento

9.7 A 93664

Disjuntor bipolar tipo din, 
corrente nominal de 32a - 
fornecimento e instalação. 
af_04/2016

und  6,00  55,11  330,66 

9.8 A 93666

Disjuntor bipolar tipo din, 
corrente nominal de 50a - 
fornecimento e instalação. 
af_04/2016

und  1,00  62,00  62,00 

9.9 A 74130/5

Disjuntor termomagnetico 
tripolar padrao nema 
(americano) 60 a 100a 240v, 
fornecimento e instalacao

und  2,00  114,98  229,96 

9.10 C Comp.
Custo

DPS (Dispositivo de proteção 
contra surto) - pára-raios de
baixa tensão, tensão de 
operação 275v ( vn = 220v ) e
150v ( vn = 127v ), corr. 
max.19,5ka

und  4,00  63,94  255,74 

9.11 A 96985
Haste de aterramento 5/8  
para spda - fornecimento e 
instalação. af_12/2017

und  8,00  47,42  379,36 

Eletrodutos e tubos

9.12 A 93008

Eletroduto rígido roscável, 
pvc, dn 50 mm (1 1/2") - 
fornecimento e instalação. 
af_12/2015

m  100,00  10,13  1.013,00 

Quadros

9.13 A 74131/6

Quadro de distribuicao de 
energia de embutir, em chapa 
metalica, para 32 disjuntores
termomagneticos monopolares, 
com barramento trifasico e 
neutro, fornecimento e 
instalacao

und  1,00  798,27  798,27 

Alimentação

9.14 C Comp.
Custo

Poste padrão Trifásico, 
completo com ferragens e 
acessórios

und  1,00  1.826,
67  1.826,67 

9.15 C Comp.
Custo

Mureta para medição, 
dimensões 1,00x2,00x0,40m

und  1,00  629,14  629,14 
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CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 50.451,08 

10.0  DRENAGEM CAMPO 

10.1 A 93358 Escavação manual de valas. 
af_03/2016 m³  11,26  64,60  727,29 

10.2 A Comp.
Custo

Instalação de dreno (manta 
geotextil, tubo corrugado 100
mm e pedra britada nº2) 
incluso transporte com 
caminhão basculante 6 m³.

m 95,20  32,09  3.054,62 

10.3 A Comp.
Custo

Tubo de PVC 100mm incluso 
colchão de areia m 92,44  41,81  3.865,06 

10.4 A 72295 Cap pvc esgoto 100mm (tampão)
- fornecimento e instalação

und 10,00  12,57  125,70 

10.5 A 89567

Junção simples, pvc, serie r,
água pluvial, dn 100 x 100 
mm, junta elástica, fornecido
e instalado em ramal de 
encaminhamento. af_12/2014

und 8,00  45,09  360,72 

10.6 A 96995 Reaterro manual apiloado com 
soquete. af_10/2017

m³ 11,26  39,16  440,88 

10.7 A 74104/1

Caixa de inspeção em 
alvenaria de tijolo maciço 
60x60x60cm, revestida 
internamento com barra lisa 
(cimento e areia, traço 1:4) 
e=2,0cm, com tampa pré-
moldada de concreto e fundo 
de concreto 15mpa tipo c - 
escavação e confecção

und 2,00  139,51  279,02 

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM  R$ 8.853,29 

11.0  CAMPO SOCIETY 

11.1 C Comp.
Custo Lastro de brita nº 1 m³ 29,70  158,84  4.716,80 

11.2 C Comp.
Custo Lastro de brita nº 0 m³ 14,85  193,76  2.876,93 

11.3 C Comp.
Custo

Lastro de Pó de Pedra 
Compactado m³ 22,27  156,57  3.487,12 

11.4 C Comp.
Custo

Execução de gamado sintético m² 742,39  87,10  64.658,46 

11.5 C
Comp.
Custo

Traves society  5,00 m x 2,20
m Und. 1,00

 2.512,
52  2.512,52 

11.6 C Comp.
Custo

Instalação de cobertura com 
rede de proteção fio de nylon m² 897,53  8,43  7.568,90 

CUSTO TOTAL DO CAMPO  R$ 85.820,74 

12.0  DIVERSOS 
12.1 A 9537 Limpeza final da obra m² 760,00  2,50  1.900,00 

12.2 C Comp.
Custo

Banco em concreto aparente 
larg. 45cm e 10cm, espessura 
sobre dois apoios do mesmo 
material com seção 10x30cm

m 8,00  153,33  1.226,67 

CUSTO TOTAL DO DIVERSOS  R$ 3.126,67 

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI  R$ 336.650,33

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$)  R$ 68.474,68 

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$)  R$ 405.125,00
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2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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IT EM DISCRIMINAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO

T OTAL %30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1.0 SERVIÇOS PREL IMINARES 100%

       16.377,10 4,9%16.377,10
2.0 MOVIMENT O DE T ERRA 50% 50%

       52.101,52 15,5%26.050,76 26.050,76
3.0 INFRAEST RUT URA 50% 50%

       31.390,02 9,3%15.695,01 15.695,01
4.0 ALAMBRADO 50% 25% 25%

       67.004,10 19,9%33.502,05 16.751,02 16.751,02
5.0 REVEST IMENT OS  DE PAREDES 100%

         3.427,01 1,0%3.427,01
6.0 PISOS  E REVEST IMENT OS 100%

         4.880,99 1,4%4.880,99
7.0 ESQUADRIAS 100%

         6.029,32 1,8%6.029,32
8.0 PINT URA 100%

         7.188,50 2,1%7.188,50
9.0 INSTALAÇÕES  ELÉT RICAS 50% 50%        50.451,08 15,0%25.225,54 25.225,54
10.0 DRENAGEM CAMPO 50% 50%

         8.853,29 2,6%4.426,64 4.426,64
11.0 CAMPO SOCIET Y 25% 25% 25% 25%

       85.820,74 25,5%21.455,18 21.455,18 21.455,18 21.455,18
12.0 DIVERSOS 100%

         3.126,67 0,9%3.126,67
VALOR T OTAL 336.650,33 100%
Percentual parcial 13% 13% 24% 20% 19% 11%
Valor parcial 42.427,85 45.172,78 79.959,87 67.858,39 63.431,75 37.799,68
Valor parcial BDI 8.629,83 9.188,14 16.263,84 13.802,40 12.902,02 7.688,45
Valor parcial com BDI 51.057,68 54.360,93 96.223,71 81.660,79 76.333,77 45.488,13
Percentual acumulado 13% 26% 50% 70% 89% 100%
Valor acumulado 42.427,85 87.600,64 167.560,51 235.418,90 298.850,65 336.650,33
Valor acumulado com BDI       51.057,68      105.418,61      201.642,32      283.303,11      359.636,87      405.125,00 
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

FINALIDADE

A presente especificação técnica tem como finalidade estabelecer as condições gerais
para a Construção de Campo de Futebol com Grama Sintético no Distrito de União
Bandeirantes,  localizada  em  União  Bandeirantes,  municipio  de  Porto  Velho  neste
Estado.

DISPOSIÇÕES GERAIS

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação
das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da
extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no
decorrer  da  obra,  bem  como  cientificarem-se  de  todos  os  detalhes  construtivos
necessários a sua perfeita e total execução;os aspectos que as LICITANTES julgarem
duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas especificações,
deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação,
mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento
apresentado por ocasião da licitação, deverão também ser obedecidas as seguintes
condições:

OBJETO

O  objeto  destas  especificações  é  a  Construção  de  Campo  de  Futebol  com  Grama
Sintético no Distrito de União Bandeirantes.

REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço global.

PRAZO

O prazo para execução da obra será de cento e oitenta dias corridos, contados a
partir  da  data  de  emissão  da  respectiva  Ordem  de  Serviço  e/ou  assinatura  do
contrato, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal, a sua
proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra.

ABREVIATURAS

No texto das especificações técnicas usadas, além de outras consagradas pelo uso
serão utilizadas as seguintes abreviaturas:

FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura;
CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execução da(s) obra(s);
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;
CREA - RO: Conselho Regional de Engenharia e  Agronomia de Rondônia;
CAU - RO: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia;
ART/RRT: Anotação de ResponsabilidadeTécnica / Registro de Responsabilidade Técnica.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentes de
transcrição:

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas;

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  .  com39



Processo n.º 10.0176/2018

Fl.____________________

Visto__________________

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

            - Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZAÇÃO.

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

A  Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos,
portarias  e  normas  federais,  estaduais  e  municipais  direta  e  indiretamente
aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas efornecedores.

Deverá  providenciar  junto  ao  CREA  as  respectivas  Anotações  de  Responsabilidade
Técnica - ART’sou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT’s no CAU regional
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º
6496/77.

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará
de demolição, na forma das disposições em vigor.
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos
à legislação social e trabalhista em vigor(NR-18), particularmente no que se refere
aopessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato;

Atender  às  normas  e  portarias  sobre  segurança  e  saúde  no  trabalho  e,
providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de
única e exclusiva responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a
pessoas  físicas e jurídicas, direta  ou indiretamente  envolvidas nos  serviços e
obras, objeto do contrato;

O  CONTRATANTEfornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos
Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam
controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto
Legal),  o  Corpo  de  Bombeiros  (Projeto  de  Prevenção  e  Combate  a  Incêndio),  as
concessionárias  de  energia  elétrica  e  de  telefonia  (Projetos  de  Instalações
Elétricas  e  de  Telefonia),  as  concessionárias  de  água  e  esgotos  (Projetos  de
Instalações Hidráulicas) e CONAMA ou orgãoestadualcompetente (Licença Ambiental de
Instalação - LAI).

A  CONTRATADA deverá  executar  os  serviços  e  obras  em  conformidade  com
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as
informações e instruções contidas no Caderno de Encargos.

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela
CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à
Fiscalização  sobre  qualquer  eventual  incoerência,  falha  ouomissão  que  for
constatada.

Os  projetos  de  fabricação  e  montagem  de  componentes,  instalações  e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, tais como
os  de  estruturas  metálicas,  caixilhos,  elevadores,  instalações  elétricas,
hidráulicas, mecânicas e de outras utilidades, deverão serpreviamente submetidos à
aprovação da Fiscalização.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Nenhum  trabalho  adicional  ou  modificação  do  projeto  primitivo,  fornecido  pelo
CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da
Fiscalização,  respeitadas  todas  as  disposições  e  condições  estabelecidas  no
contrato.

Todas as eventuais modificações ocorridas no projeto durante a execução dos
serviços e obras serão documentadas pela CONTRATADA, que registrará as revisões e
complementações  dos  elementos  integrantes  do  projeto,  incluindo  os  desenhos  e
orçamento “como construído” (AS BUILT).

Desde  que  prevista  no  projeto,  a  CONTRATADA submeterá  previamente  à
aprovação da  Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais,
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serviços eequipamentos a serem considerados na execução dos serviços e obras, objeto
do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, conformidade com os
requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos.

É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os
seus aspectos, consoante o disposto no art. 66 e 67 da Lei no 8.666/1993.

A Lei no 8.666/1993 exige que o representante da Administração anote em
registro  próprio,  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  do  contrato,
determinando o que for necessário a regularização das faltas, falhas ou defeitos
observados;  as  anotações  efetuadas  constituem  importante  ferramenta  de
acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

Conforme  explicitado  acima  é  de  responsabilidade  do  representante  da
Administração  (fiscal  de  obra)  a  anotação  em  registro  de  todas  e  quaisquer
irregularidades encontradas na obra.

Ainda,  conforme  Decisão  Plenária  do  TCU  nº  1069/2001  é   “Deverda
Administração acompanhar a execução do contrato e de seus aditivos, atentando para a
qualidade, as medições e os pagamentos das obras”;por sua vez, tem seu representante
legal o poder para adequar ou não quaisquer fatos irregulares no decorrer da obra.

SUBCONTRATAÇÃO

A  CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto ou hipótese, subcontratar
todos os serviços e obras objeto do contrato.

A  CONTRATADA somente  poderá  subcontratar  parte  dos  serviços;   a
subcontratação será permitida quando for admitida no contrato, bem como for aprovada
prévia e expressamente pelo CONTRATANTE.

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a
contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da "subcontratada",
bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá:

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos
trabalhos, o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis
com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de
vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento
dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização,
quando previstas no Caderno de Encargos.

Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução
dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como
responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionáriosuniformizados
identificados e equipamentos em números, qualificação e especificação adequados ao
cumprimento do contrato.

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos
trabalhos  o  plano  de  execução  e  o  cronograma  detalhado  dos  serviços  e  obras,
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de
planejamento.

Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam
em tempo hábil nos locais de execução,de modo a satisfazer as necessidades previstas
no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, objeto do contrato.

Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e
obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.
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Submeter previamente  à  aprovação  da  Fiscalização eventuais  ajustes  no
cronograma  e  plano  de  execução  dos  serviços  e  obras,  de  modo  a  mantê-la
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

Submeter previamente à aprovação da  Fiscalização qualquer modificação nos
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e
obras.

Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados
pela Fiscalização.

Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal
ou extraordinário que ocorrano local dos trabalhos.

Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais
e equipamentos a serem aplicadosnos serviços e obras objeto do contrato.

Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela  Fiscalização,
os  testes,  ensaios,  exames  e  provas  necessárias  ao  controle  de  qualidade  dos
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos
na  vizinhança  do  local  dos  serviços  e  obras,  programando  adequadamente  as
atividadesexecutivas.

Elaborar os  relatórios  periódicos  de  execução  dos  serviços  e  obras,
elaborados de conformidade com osrequisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto,
como água, esgotos, gás, energiaelétrica e telefones.

Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e
obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do
local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres
de entulhose detritos de qualquer espécie e natureza.

MATERIAIS

Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados
serão  fornecidos  pela  CONTRATADA;  deverão  ainda  ser  de  primeira  qualidade  e
atenderem às normas técnicas específicas da ABNT ou equivalente.

CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares,
mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO edesde que possuam as seguintes condições de
similaridade  em  relação  ao(s)  substituído(s):  qualidade  reconhecida  e  testada,
equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação, principais
dimensões) e mesma ordem de grandeza de preços.

ADMINISTRAÇÃO  E MÃO DE OBRA

A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na execução dos
diversos serviços.

Cabe à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância,
transporte, alojamento e alimentação do pessoal durante todo o período de execução
da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia
de recolhimento das obrigações com o INSS;a qualquer momento e ao final da obra,
deverá ainda fornecer a seguinte documentação pertinente à obra:

1.0 Certidão Negativa de Débitos com o INSS;
2.0 Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e
3.0 Certidão de Quitação de ISS referente ao contrato.
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RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT
referentes à execução da obra, incluindo os fornecidos pela  CONTRANTE; uma guia
dasrespectivas ART´s/ RRT´sdeverá ser mantida no local dos serviços.

Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se
queo prazo de 5 (cinco) anos nele referido é de garantia e não de prescrição; o
prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do
Código de Processo Civil Brasileiro  (CPC).

RESPONSABILIDADE

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a
CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do
Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios,
defeitos  ou  imperfeições  que  se  apresentem  nesse  período,  independentemente  de
qualquer pagamento do CONTRATANTE.

A  presença  da  Fiscalização durante  a  execução  dos  serviços  e  obras,
quaisquer  que  sejam  os  atos  praticados no  desempenho  de  suas  atribuições,  não
implicará solidariedade ou co-responsabilidade com a CONTRATADA que responderá única
e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por
suas subcontratadas, na formada legislação em vigor.

Se a  CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os
reparos  e  substituições  necessárias,  seja  por  meios  próprios  ou  de  terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida
líquida e certada CONTRATADA.

A  CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissões  e  atos  praticados  por  seus  funcionários  e  prepostos,  fornecedores  e
subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos,
regulamentos,  portarias  e  posturas  oficiais  em  vigor,  devendo  indenizar  o
CONTRATANTE por  quaisquer  pagamentos que  seja  obrigado  a  fazer  a  esse  título,
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

PROJETOS

O  CONTRATANTE fornecerá à  CONTRATADA todos os projetos básicos, em mídia
digital que compõem o objeto do contrato, deconformidade com as disposições do
Caderno de Encargos.

Se  algum  aspecto  destas  especificações  estiver  em  desacordo  com  normas
vigentes da ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e
Normas Governo do Estado prevalecerão as prescrições contidas nas normas dessas
entidades públicas.

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será
adotada a seguinte prevalência:

4.0 As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas,
sobre os projetos e caderno de encargos;

5.0 As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensões, medidas em escala;
6.0 Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,
7.0 Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

Todos  osserviços  necessários  para  execução  da  obra  descritos  nessas
especificações deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas
normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais.
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a) SERVIÇOS PRELIMINARES

a. Placa de obra em chapa de aço galvanizado.

Aquisição de placa pronta e assentamento com medidas descritas em planilha
orçamentária; a CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa conforme o padrão do
ministério,  com  dados  fornecidos  pela  CONTRATANTE.  A  placa  deverá  ainda  ser
instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser
previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

b. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E
0,15M DE DIAMETRO

 Objetivo

Fixar as condições exigíveis para o preparo das áreasdestinadas à implantação do
corpo estradal,empréstimos e ocorrências de materiais.

São considerados serviços preliminares:

a) desmatamento;
b) destocamento e limpeza.

Definições

Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições a seguir:
Serviços  preliminares  -  todas  as  operações  de  preparação  das  áreas  destinadas
àimplantaçãodo corpo estradal, áreas de empréstimo e ocorrências de material, pela
remoção de material vegetale outros, tais como: árvores, arbustos, tocos, raízes,
entulhos, matacões, além de qualquer outroconsiderado prejudicial a acabamento final
do pavimento viário.
Desmatamento - corte e remoção de toda vegetação de qualquer densidade.
Destocamento e limpeza - operações de escavação e remoção total dos tocos e raízes e
dacamada  de  solo  orgânico,  na  profundidade  necessária  até  o  nível  do  terreno
considerado apto paraterraplenagem.

Condições Gerais

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos
decomposição paisagística, assinalados no projeto.
Nenhum  movimento  de  terra  poderá  ter  início  enquanto  as  operações  de
desmatamento,destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

Condições Específicas
Equipamento

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados
com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da
densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da
obra.

Execução

As  operações  serão  executadas  na  área  mínima  compreendida  entre  as  estacas  de
amarração,“off-sets”, com o acréscimo de 2 (dois) metros para cada lado, caso seja
preciso.  Nas  áreas  destinadas  a  cortes  exige-se  que  a  camada  de  5  (cinco)
centímetros abaixo do greide projetado fique isenta de raízes.
O material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza será removido, estoca
do ou queimado, com fogo controlado.

Manejo Ambiental
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Nas  operações  de  desmatamento,  destocamento  e  limpeza  adotam-se  as  medidas  de
proteção ambiental, abaixo:
Para  garantia  da  qualidade  dos  serviços  o  projeto  fornecerá  orientação  de
procedimento prévio,ao início das operações.
O  material  decorrente  das  operações  de  desmatamento,  destocamento  e  limpeza,
executados dentro dos limites da área, é retirado e estocado de forma que, após a
exploração  do  empréstimo,  o  solo  orgânico  seja  espalhado  na  área  escavada,
reintegrando-a à paisagem.
Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos,
sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que
com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

Inspeção
Verificação final da qualidade

A  verificação  das  operações  de  desmatamento,  destocamento  e  limpeza  será  por
apreciação visualda qualidade dos serviços.

Aceitação ou rejeição

Os  serviços  serão  aceitos  desde  que  atendam  às  exigências  preconizadas  nesta
Especificação erejeitados caso contrário.
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de Medição

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios abaixo:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a
0,15m e delimpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.
As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em
função dasunidades destocadas.
O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno.
A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e
limpezanão serão considerados para fins de medição.

REFERÊNCIAS
DNER-ISA 07 Instruções de serviços ambiental

DNER 1996 Manual de implantação básica

c. Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada,
não incluso mobiliário. af_04/2016

Deverá  ser  montado  um  almoxarifado  no  canteiro  de  obra,  em  madeira
compensada com dimensões prevista em memória de cálculo. A cobertura será em telha
de fibrocimento com espessura de 6 mm com inclinação entre 10 e 15 por cento, forro
pvc,  terá  contrapiso  em  concreto  com  espessura  de  5cm.  Portas  de  ferro  tipo
veneziana, janelas basculante em chapa dobrada de aço, deverá  haver instalação
elétrica, extintor de incêndio portátil de água pressurizada de 10 litros e pó
químico de 4 quilos.

A sua localização deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
Será desmontado após o termino da  obra,  ficando  de responsabilidade  da

CONTRATADA a destinação de seus materiais de instalação, telhamento e piso. 

Referências:
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil.
NBR – 12284:1991 – Áreas de vivência em canteiros de obras.
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1.4 Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.

Alinhamento – consistirá em fixar a obra no terreno de acordo com plantas de
locação dos pilares, sendo a  CONTRATADA responsável exclusivamente por quaisquer
erros  de  nivelamento  e/ou  alinhamento,  correndo  por  sua  conta  a  demolição  e
reconstrução dos serviços considerados imperfeitos, pela FISCALIZAÇÃO.

A locação deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva
o perímetro da obra; as tábuas que compõem esses quadros deverão ser niveladas e
fixadas de modo a resistir à tensão dos fios, sem oscilar e sem sair da posição
(deslocar).

Uma vez feita à locação da obra, será solicitada a presença da FISCALIZAÇÃO
para confrontação com o projeto; qualquer trabalho iniciado sem esta verificação
estará sujeito à rejeição.

A FISCALIZAÇÃO tem autonomia para resolver as questões inerentes à locação,
oriundas da diferença de dimensões no terreno ou outras causas; para tanto, serão
seguidas as prescrições contidas nas seguintes normas.

Referências:
Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil.

1. MOVIMENTO DE TERRA

2. Escavação manual de valas. af_03/2016

A escavação manual das valas será feita de acordo com o projeto definido e
as necessidades do terreno. O material escavado será depositado ao lado das cavas,
valas  e  furos  guardando  distância  conveniente  da  borda  das  mesmas,  e  com  a
finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros.

Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverão  ser
transportados a locais de “bota-fora” indicados pela fiscalização. 

Durante a execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser
mantidos secos; a água retirada deverá ser encaminhada para a rede de drenagem
natural da região, a fim de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de
trabalho.

Será adotada para segurança das escavações a Norma NBR-9061, que fixa as
condições de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e
execução de escavações de obras civis.

Referências:
NR18 – Legislação em segurança e saúde no trabalho.

3. Reaterro manual apilado com soquete af_10/2017

Consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o material para
preenchimento dos espaços remanescentes após a execução das fundações.

Os materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da fiscalização,
serão removidos e transportados para áreas a serem determinadas.

Os reaterros serão executados em camadas sucessivas, com espessura máxima de
20,0 cm, molhadas e apiloadas manualmente com maço de 30,0 Kg.

Após  a  conclusão  do  reaterro  até  a  cota  natural  do  terreno  antes  da
escavação,  deverá  ser  comprovado  que  o  mesmo  apresente  condições  perfeitamente
estáveis, para não ocorrerem acomodações posteriores (recalques), em áreas internas
das edificações.
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A  fiscalização poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas
reaterradas e observar o comportamento de suas superfícies após 48 horas, antes de
prosseguir com os serviços e obras.

Referências:
NBR 7182:1986 Versão Corrigida:1988 - Solo - Ensaio de compactação.
NBR 6459:2016 - Solo - Determinação do limite de liquidez.

 
 2.3 ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE GC 

“Compactação” consiste na redução do índice de vazios, manual ou mecanicamente, do
material  de  aterro  ou  reaterro,  com  energia  suficiente  para  atingir  graus  de
eficiência previstos em projeto.
OBJETIVO
A compactação tem por objetivo: 
- O aumento da resistência à ruptura dos solos, sob a ação de cargas externas; 
- A redução de possíveis variações volumétricas, quer pela ação de cargas, quer pela
ação da água que, eventualmente, percole pela sua massa; 
- A impermeabilização dos solos, pela redução do coeficiente de permeabilidade,
resultante do menor volume de vazios. 
Em  resumo,  através  da  compactação  de  um  solo  obtém-se  maior  aproximação  e
entrosamento das partículas, ocasionando o aumento da resistência ao cisalhamento e
conseqüentemente a obtenção de uma maior capacidade de suporte. Com a redução do
volume de vazios, a capacidade de absorção de água e a possibilidade de haver
percolação diminuem substancialmente, tornando o solo mais estável. 
Dois fatores são fundamentais na compactação: 
O teor de umidade do solo e a energia empregada na aproximação dos grãos, que se
denomina energia de compactação. 
Apenas no  teor  de  umidade ótimo se  atinge o máximo  peso específico  seco,  que
corresponde à maior resistência do solo.
No caso do aterro compactado, todas as camadas do solo deverão sofrer compactação de
maneira conveniente até se obter, na umidade ótima, a massa específica aparente seca
correspondente ao Grau de Compactação de projeto - 95% ou 100% da massa específica
aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal) - mais ou menos 3% de tolerância.
E os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser
escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados,
de acordo com a massa específica aparente seca exigida.
Esta compactação será por meio de equipamentos, como moniveladora 140 hp e rolo
compressor vibratório 80 h. Este processo é feito repetidamente até alcançar o
patamar desejado e também a compactação desejada.

Referências:
NBR 7182:1986 Versão Corrigida:1988 - Solo - Ensaio de compactação.
NBR 6459:2016 - Solo - Determinação do limite de liquidez.

 INFRA ESTRUTURA

◦ Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 9X19X19 cm

Serão executadas com tijolos cerâmicos em dimensões (9x19x19)cm, cozidos,
assentados  a  1  vez,  conforme  previsto  em  projetos  e  na  planilha  orçamentária,
observando os devidos cuidados em relação ao prumo, alinhamento e espessura do
ajuntamento, que não poderá ser superior a 1,5 centímetros e rebaixados a ponta de
colher para facilitar a perfeita aderência dos revestimentos (chapisco e reboco).

Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação, para que o
mesmo não venha a absorver a água da argamassa ocasionando queda da resistência da
mesma.

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  .  com47



Processo n.º 10.0176/2018

Fl.____________________

Visto__________________

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

Referências:
NBR 15270-3:2005 - Componentes cerâmicos Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria
estrutural e de vedação - Métodos de ensaio
NBR 7211:2009 - Agregados para concreto – Especificação.
NBR 5732:1991 - Cimento Portland Comum – Especificação.

◦ Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)-
preparo mecânico com betoneira 400 l

Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao fck de 25,0 Mpa,
com  fator  água  –  cimento  igual  ou  inferior  a  0,50  a  resistência  deverá  ser
verificada  através  de  ensaios  laboratoriais,  especialmente  pelo  critério  do
rompimento  de  corpos  de  provas,  nos  prazos  definidos  para  estes  tipos  de
verificação, conforme recomenda as normas técnicas.

O  concreto  a  ser  empregado  será  confeccionado  na  obra,  preparada  em
betoneiras,  elétricas,  e  com  apurado  controle  tecnológico,  o  transporte  e  o
lançamento serão em camada e vibrada mecanicamente, sendo inaceitável o uso de
pancadas nas formas. Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de
dilatação.

A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto
quando da execução da concretagem evitando a segregação de seus agregados.

A  aplicação  do  concreto  em  qualquer  elemento  estrutural  somente  será
admitida após a conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e
armaduras, bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-
test).

A  qualidade  da  execução  é  de  responsabilidade  da  contratada  e
consequentemente do seu responsável técnico, a dosagem do concreto com o uso de
padiolas e/ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se atingir o
FCK estabelecido pelo projeto estrutural e planilha orçamentária.

Referências:
Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.
Normas da ABNT e do INMETRO.
NBR  6118:2014  Versão  Corrigida:2014  -  Projeto  de  estruturas  de  concreto  —
Procedimento.
NBR 5732:1991 - Cimento Portland comum.
NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado –
Especificação.
NBR 7211:2009 - Agregados para concreto – Especificação.

◦ Lançamento  com  uso  de  baldes,  adensamento  e  acabamento  de  concreto
emestruturas. af_12/2015

Poderão ser utilizados, carrinhos de mão e ou bombeamento, atentando-se para
a resistência conforme o projeto estrutural, devido ao longo tempo de concretagem
com o uso de equipamentos comuns, o concreto pode perder resistência em decorrência
deste tempo, o técnico responsável pela execução deverá avaliar e viabilizar este
tipo de execução com uso de aditivos retardantes e ou um traço específico para tal.

Referências:
Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.
Normas da ABNT e do INMETRO.
NBR  6118:2014  Versão  Corrigida:2014  -  Projeto  de  estruturas  de  concreto  —
Procedimento.
NBR 5732:1991 - Cimento Portland comum.
NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado –
Especificação.
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NBR 7211:2009 - Agregados para concreto – Especificação.

3.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm- montagem.

O aço a ser empregado está descrito em planilha orçamentária, devendo ser
colocado  de  acordo  com  as  disposições  previstas  em  projeto.  Não  poderão  ter
evidências de oxidação e as emendas e transpasses obedecerão às recomendações de
norma técnicas.

Referências:
Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.
Normas da ABNT e do INMETRO.
NBR  6118:2014  Versão  Corrigida:2014  -  Projeto  de  estruturas  de  concreto  —
Procedimento.
NBR 5732:1991 - Cimento Portland comum.
NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado –
Especificação.

3.5   Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm- montagem.

Conforme o item 3.4.

1.  Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em  uma  edifícação  térrea ou  sobrado  utilizando aço ca-50 de  10.0 mm  -
montagem. 

Conforme o item 3.4.

 ALAMBRADO

◦ Alambrado  para  quadra  poliesportiva,  estruturado  por  tubos  de  aço
galvanizado,com costura, din 2440, diâmetro 2”, com tela de arame galvanizado, fio
14 bwg e malha quadrada 5x5 cm. 

Este alambrado terá tubos galvanizados de 2”, tela em malha numero 2” e fio
galvanizado  2.11mm  (14  BWG), como determinado  em  desenho  o  alambrado  por  toda
extensão do campo society. As telas deverão ser confeccionadas em arame galvanizado
de fio nº 14, fixadas à estrutura tubular através de amarração efetuada com arame
galvanizado, não podendo conter pontas ou rebarbas. Deverá ser colocado um portão,
fixados por dobradiças de abertura de 180° e dotados de ferrolhos de chapa simples. 

Deverão  ser  soldados  no  próprio  alambrado.  Todas  as  soldas  deverão  ser
esmerilhadas de forma a remover escórias, rebarbas de cortes e soldas, eliminando-se
bordas e arestas cortantes. 

A  norma  técnica  que  fixa  os  requisitos  básicos  para  aceitação  do  arame
galvanizado para alambrados segue abaixo: 

Referências:
NBR 10122:2014 - Tela de arame de aço zincado de baixo teor de carbono, com malha
hexagonal – Requisitos
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

1. Tubo  de  aço  galvanizado  com  costura  2",  inclusive  com  conexões
-fornecimento e instalação.

O projeto prevê instalação de tubo galvanizado nas brocas, para sustentação
do alambrado, sendo de 2 polegados com comprimento de 1 metros. Este tubo será
soldado junto ao alambrado e concretado conforme projeto estrutural a arquitetônico.
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Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

2.Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 6.3 Mm, Utilizado Em Estruturas
Diversas, Exceto Lajes.

Deverá ser usado aço Ca-50 para a fixação da tela do alambrado na alvenaria
conforme detalhe em projeto. O serviço deverá ser executado por um profissional
habilitado para este serviço de corte e dobra de aço.

Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

 REVESTIMENTOS DE PAREDES

5.1  Chapisco  aplicado  tanto  em  pilares  e  vigas  de  concreto  como  em
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com
preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 (galpão e banheiro)

Todos os painéis de alvenaria terão suas superfícies chapiscadas, no mínimo,
48 horas antes da aplicação da argamassa. O chapisco traço 1:3 (cimento e areia sem
peneirar) espessura de 5mm, medida volumétrica, deverá ter consistência adequada a
uma boa fixação e os painéis abundantemente molhados antes da aplicação do mesmo. Os
revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhados e nivelado, as arestas serão arredondadas.

Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
NBR  13749:2013  -  Revestimento  de  paredes  e  tetos  de  argamassas  inorgânicas  –
Especificação
NBR  7200:1998  -  Execução  de  revestimento  de  paredes  e  tetos  de  argamassas
inorgânicas - Procedimento

◦ Massa  única,  para  recebimento  de  pintura,  em  argamassa  traço  1:2:8,
preparo  mecânico com  betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de
paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de
taliscas. Af_06/2014 (galpão e banheiros)

A  massa  única  será  iniciado  após  a  completa  pega  do  chapisco,  cuja
superfície será limpa, expurgada de partes soltas e suficientemente molhadas.

A massa única será regularizado e desempenado. A régua e desempenadeira,
deverão  apresentar  aspectos  uniformes, com  parâmetros  perfeitamente  planos, não
sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície.

Massa única - traço: 1:2:8
A espessura massa única será de 20mm
A argamassa para o reboco será na proporção a base de cimento, cal e areia

fina, em medida volumétrica, preferencialmente se utilizara cal em pasta.

Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
NBR  13749:2013  -  Revestimento  de  paredes  e  tetos  de  argamassas  inorgânicas  –
Especificação
NBR  7200:1998  -  Execução  de  revestimento  de  paredes  e  tetos  de  argamassas
inorgânicas - Procedimento

 REVESTIMENTOS DE PISOS

◦ Lastro de concreto FCK = 15 MPA sarrafeado. (Piso e regularização)
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Todos os pisos deverão ser aplicados um lastro em concreto simples com espessura
de 6cm. A camada do lastro de concreto se fará em concreto magro simples, no
traço  1:4,5:4;5  (cimento  /  areia  média/  brita  1)  com  preparo  mecânicocom
betoneira 400L,com espessura prevista em projeto. O concreto deve ser obtido
pelo processo de amassamento mecânico, com fator água/cimento menor que 0,5.

Será  adicionado  ao  concreto  um  aditivo  impermeabilizante  de  pega  normal  para
argamassas e concretos sem armação.

Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

NBR12655:2015  Versão  Corrigida:2015  -Concreto  de  cimento  Portland  -  Preparo,
controle e recebimento –Procedimento

 ESQUADRIAS

◦ Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco
com duas folhas de abrir, incluso ferragens

As esquadrias devem estar absolutamente no prumo, ou, em outras palavras,
devem estar colocadas em planos verticais, sem qualquer inclinação.

 As partes móveis devem abrir e fechar completamente e, quando fechadas,
devem ficar perfeitamente encaixadas e alinhadas com as partes fixas. Não deve haver
frestas ou folgas exageradas entre as partes móveis e as fixas.

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente
fixados ao elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

Referências:
NBR 10122:2014 - Tela de arame de aço zincado de baixo teor de carbono, com malha 
hexagonal – Requisitos
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

  PINTURA

◦ Caiação int. ou ext. sobre revestimento liso com adoção de fixador com
duas demãos

Todas as superfícies a pintar serão removidas, limpas e preparadas para o
tipo de emassamento a que se destinem, sendo a pintura antiga das paredes totalmente
removida. 

Será eliminada toda a poeira depositada nas superfícies a serem emassadas,
tomando-se  precauções  contra  o  levantamento  de  pó  durante  os  trabalhos  de
emassamento, até que a massa seque inteiramente. 

As  superfícies  só  poderão  ser  emassadas  quando  perfeitamente  enxutas  e
seladas. 

Cada demão de massa só poderá ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas
demãos sucessivas. 

Igual cuidado deverá haver entre as demãos de tinta, sendo, pelo menos de 48
horas, nesse caso, o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos serão
suspensos em tempo de chuva.

Referências:

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para
edificações não industriais – Classificação.
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NBR  15381:2006  -  Tintas  para  construção  civil  -  Edificações  não industriais  -
Determinação do grau de empolamento.
NBR 15382:2006 - Tintas para construção civil - Método de ensaio de tintas para
edificações não industriais - Determinação da massa específica.

8.2 Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), uma demao

Toda a estrutura metálica da edificação receberá fundo anticorrosivo. As
superfícies a serem pintarem serão cuidadosamente limpas e 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.

Serão  aplicadas  duas  demãos  de  tinta  necessárias  para  um  perfeito
acabamento, deixando secar entre as demãos.

Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.
NBR 11702:2010 Versão Corrigida:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para
edificações não industriais – Classificação.
NBR  15381:2006  -  Tintas  para  construção  civil  -  Edificações  não industriais  -
Determinação do grau de empolamento.
NBR 15382:2017- Tintas para construção civil - Método de ensaio de tintas para
edificações não industriais - Determinação da massa específica.

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os  materiais  e  equipamentos  conforme  definidos  e  que  será  objeto  de
aquisição e fornecimento, deverão possuir as características técnicas no mínimo
equivalentes às especificadas: preferencialmente deverão ser de procedência nacional
e  fabricados  em  conformidade  com  as  normas  técnicas  da  ABNT  em  suas  últimas
revisões. Além disso, todos os materiais independentemente de suas dimensões deverão
possuir a marca de identificação do fabricante, bem como, o código de referência do
mesmo numa das seguintes formas, conforme o tipo de material, a saber:

- Fundida ou gravada, em letras maiúsculas legíveis;
- Etiqueta metálica, rebitada em chapa de alumínio polida ou equivalente, ou

ainda,
-  Etiqueta  adesiva,  indelével,  resistente  ao  tempo  e  que  apresente

dificuldade de retirada.

Igualmente, os materiais cujos componentes são fornecidos desmontados, esses
deverão  ser  embalados  em  invólucros  apropriados,  visando  evitar  aquisições
adicionais desnecessárias para cobrir eventuais perdas.

◦ Escavação manual de valas. af_03/2016

A escavação manual  das  valas será  feita  de  acordo com  o  projeto  e as
necessidades do terreno. Não poderão ocasionar danos à vida, a propriedade ou a
ambos. Todas as cavas em solo residual terão seus leitos nivelados e apiloados antes
do lançamento das tubulações.

O  material  escavado  será  depositado  ao  lado  das  cavas,  valas  e  furos
guardando  distância  conveniente  da  borda  das  mesmas,  e  com  a  finalidade  de
aproveitamento posterior nos reaterros.

Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverão  ser
transportados  a  locais  de  “bota-fora”  indicados  pela  Fiscalização.  Durante  a
execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser mantidos secos. A
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água retirada deverá ser encaminhada para a rede de drenagem natural da região, a
fim de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho.

Referências:
NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil.
NBR 12266:1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água
esgoto ou drenagem urbana - Procedimento

◦ Reaterro de vala com compactação manual.

Consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o material para
preenchimento dos espaços remanescentes após a execução das fundações.

Os materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da fiscalização,
serão removidos e transportados para áreas a serem determinadas.

Os reaterros serão executados em camadas sucessivas, com espessura máxima de
20,0 cm, molhadas e apiloadas manualmente com maço de 30,0 Kg.

Após  a  conclusão  do  reaterro  até  a  cota  natural  do  terreno  antes  da
escavação,  deverá  ser  comprovado  que  o  mesmo  apresente  condições  perfeitamente
estáveis, para não ocorrerem acomodações posteriores (recalques), em áreas internas
das edificações.

A fiscalização poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas
reaterradas e observar o comportamento de suas superfícies após 48 horas, antes de
prosseguir com os serviços e obras.

Referências:
NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil.
NBR 12266:1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água
esgoto ou drenagem urbana – Procedimento.
NBR 5681:2015 - Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações.

◦ Caixa de passagem em concreto pre-moldado redonda D=40cm H=50cm fundo
brita com tampa

As  caixas  de  passagem  deverão  ser  de  concreto  pre  moldado  com
impermeabilização adequada com dimensões de acordo com planilha, fundo com pedra
brita em camada de 10cm, providas de sistema de drenagem e dispor de tampa de
concreto armado, confeccionadas conforme detalhe apresentado no projeto.

A  execução  das  instalações  elétricas  deverá  ser  elaborada  atendendo  as
exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da
Concessionária e das normas da ABNT.

Referências:
NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

ILUMINAÇÃO

◦ Poste, acessórios e equipamentos para iluminação de campo de futebol

Nas torres  (postes)  serão  utilizados  vários equipamentos  para  proteção,
distribuição e comando do sistema de iluminação. Esta deverá ser composta por:

Areia grossa lavada
Será  adquirida  areia  do  tipo  grossa  lavada,  sem  impurezas,  com  3%  de

umidade.  

Projetor 
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Refletor de LED 400 Watts , cor de luz Branco Frio (6000K a 6500K) cores,
uso externo IP65, indicado para iluminar grandes áreas com baixo consumo e alta
eficiência luminosa 32.000 lm, gerando segurança e conforto.

Arruela formato quadrada 
As arruelas de formato quadrado terão as dimensões 57x57mm, espessura 5 mm

dotadas de 1 furo central de 18 mm e serão constituídos de aço laminado galvanizado.

Parafuso rosca dupla
Os  parafusos  tipo  rosca  dupla  terão rosca  M16x2  fornecido  com 1  porca

constituídas de aço galvanizado; deverão ser novos e possuírem as características
técnicas especificadas pela fabricante.

Cabeçote de alumínio
Os cabeçotes previstos nestas instalações serão constituídos de liga de

alumínio fundido, capuz fixado no gargalo de encaixe por meio de parafuso de aço,
rosca fina cabeça redonda com fenda, acabamento zincado a quente.

Eletroduto de ferro
O eletroduto de metal previsto nessas instalações deverá ser fabricado em

aço, preferencialmente do tipo pesado, sem costura, roscável e fornecido em barras
com 6,00 metros de comprimento; o acabamento do eletroduto deverá ser galvanizado a
quente por imersão. 

Poste de concreto 
Os  postes  definidos  e  dimensionados  para  sustentação  do  sistema  de

iluminação projetado serão de concreto armado, tipo duplo “T”; deverão apresentar –
se sem trincas ou fendas visíveis e que possam comprometer a armadura.

As rebarbas deixadas pelas juntas da forma deverão ser removidas, bem como
os  excessos  provocados  pelo  enchimento  das  formas;  além  disso,  o  poste deverá
possuir numa das faces lisas a identificação do fabricante, a data de fabricação, o
comprimento e a carga nominais sendo estas características feitas em “sulco” no
concreto antes da cura do mesmo.

Cuidados especiais deverão ser tomados durante o transporte, a fim de se
evitar danos nos postes; o fabricante será responsável pela entrega dos postes em
bom estado, mesmo que o transporte seja feito por firma terceirizada.

No  transporte  dos  postes  devem  ser  observadas,  no  mínimo  as  seguintes
recomendações:

a) Sempre que possível devem ser utilizados veículos maiores que os postes a
serem transportados; (verificar com PRF e DNIT critérios para transporte de cargas
de dimensões avultadas)

b). Os postes deverão estar firmemente calçados;
c). Os postes não devem sofrer trancos bruscos quando suspensos, para evitar

trincas, muitas vezes imperceptíveis; a subida e a descida devem ser suaves;
d). Durante o transporte devem-se - á evitar altas velocidades, freadas

bruscas e movimentos laterais repentinos;
e). Devem ser observadas as normas especificas para transporte de postes em

rodovias municipais, estaduais e federais.
O poste é constituído de uma estrutura de concreto armado conforme NBR 8451,

portanto  na  fabricação  dos  mesmos,  os  componentes  devem  seguir  as  prescrições
contidas nas normas relacionadas no item 2 quanto ao manejo, aplicação, estocagem,
capacitação fabril e tecnológica e do sistema de Gestão de Qualidade, para melhoria
constante e confiabilidade dos produtos.

CONDUTORES
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◦ Cabo  de  cobre  flexível  isolado,  6  mm²,  anti-chama  0,6  1,0Kv,  para
circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Os condutores serão todos de cobre eletrolítico, de pureza igual ou superior
a 99,99%. É vedada a utilização de condutores de alumínio.

Excetuando-se  as  instalações  em  barra,  aterramentos  e  condutores  de
proteção,  todas  as  instalações  deverão  ser  executadas  com  condutores  isolados,
perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de funcionamento e de
curto-circuito sem danos à isolação.

Os condutores que estiverem sujeitos a solicitações mecânicas acidentais
deverão possuir proteções contra esforços longitudinais.

Os condutores para baixa tensão deverão ser das classes de tensão 450/750 V
e 0,6/1kV, seguindo a indicação do projeto.

Os  condutores  deverão  ser  isolados  com  isolantes  sólidos,  dos  tipos
termofixos e termoplásticos, obedecendo à tabela abaixo:

ISOLANTE NOME USUAL COMPOSIÇÃO QUÍMICA

TERMOFIXOS
EPR Polietileno Reticulado

(XLPE)
Borracha Etileno Propileno

Polietileno
TERMOPLÁSTICOS PVC Polietileno (PET) Cloreto de Polivilina Polietileno

Todos os condutores deverão ter proteção contra-ataques de agentes químicos
e atmosféricos e contra efeitos de umidade. 

Todos  os  condutores,  isolados  ou  não,  deverão  ser  convenientemente
identificados por cores ou etiquetas coloridas. A identificação deverá seguir a
codificação a seguir:

-cor azul claro – para o condutor neutro;
-cor verde – para o condutor terra;
-cor vermelha ou preta – para os condutores fases;
-cor branca – retornos simples;
-cor cinza ou amarela – retornos paralelos.

Referências:
NBR 9311:2014 - Cabos elétricos isolados - Classificação e designação.
NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos.
NBR 5349:1997– Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação.
NBR 5368:1997 - Fios  de  cobre  mole  estanhados  para  fins  elétricos  –
Especificação.

ATENÇÃO!!!  O menor condutor admitido para quaisquer usos na rede elétrica,
deverá ser de 2,5mm², inclusive nas descidas das luminárias.

◦ Cabo  de  cobre  flexível  isolado,  16  mm²,  anti-chama  0,6/1kv,  para
distribuição - fornecimento e instalação.

Idem ao item 9.5

PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

◦ Disjuntor  bipolar  tipo  din,  corrente  nominal  de  32a  -  fornecimento
einstalação. af_04/2016

Todos os disjuntores definidos deverão ser termomagnéticos, do “tipo DIN”,
instalados de maneira que não reduza de maneira efetiva a seção do condutor e que a
pressão de contato seja permanente.

A fim de que as condições ambientais não influenciem no tempo de abertura
dos disjuntores, os mesmos deverão ter os disparadores, relés e demais componentes
calibrados para operar com temperatura de até 45º e umidade relativa do ar até
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90%.

Cuidados  deverão  ser  observados  quando  da  instalação  de  terminais  nos
disjuntores, de modo que não haja deslocamento dos condutores e que não ocorra
diminuição da isolação, seja pelos terminais, seja pelos condutores. Especificações
dos disjuntores adotados encontram-se na planilha orçamentária.

Disjuntores são dispositivos de proteção (sobrecarga e curto-circuito) curva
“C”, atuando entre cinco e dez vezes a corrente nominal que podem estabelecer,
conduzir e interromper correntes elétricas em condições normais de funcionamento,
bem como estabelecer, conduzir por tempo determinado e interromper correntes em
condições anormais de funcionamento.

Os disjuntores deverão operar sempre em instalações abrigadas.
Todos os disjuntores deverão apresentar uma identificação indelével na qual

deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
- Nome ou marca do fabricante;
- Número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante;
- Tensão nominal de isolamento;
- Corrente nominal do disjuntor;
-  Corrente  nominal  da  estrutura  (se  houver  disparadores  série

intercambiáveis);
- Frequência nominal;
-  Capacidade  de  interrupção  em  curto-circuito  (simétrica-valor  eficaz)

referida às tensões nominais de operação;
- Referência  à norma  da  ABNT  pertinente  e  certificado  de  aprovação  do

Inmetro.
Referências:
NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão Parte 2:
Disjuntores

◦ Disjuntor  bipolar tipo  din,  corrente nominal  de 50a -  fornecimento e
instalação. af_04/2016

Idem ao item 9.7.

◦ Disjuntor  Tripolar  termomagnético  de  60  a  100  A  -  fornecimento  e
instalação.

Idem ao item 9.7.

◦ DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - para-raios de baixa tensão,
tensão de operação 275v ( vn = 220v ) e 150v ( vn = 127v ), corr. max.19,5ka.

O Dispositivo Protetor contra Surtos elétricos (DPS) será utilizado para
linhas AC com tecnologia de varistor de óxido de zinco (MOV) associado a um
dispositivo de desconexão térmica (sobre temperatura) e elétrica (sobre corrente).
É destinado à proteção de equipamentos ligados à rede de distribuição de energia
elétrica contra surtos transitórios provocados por descargas atmosféricas e ou
manobras no sistema elétrico (classe I e II).

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as
exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da
Concessionária e da norma da ABNT.

Referências:
NBR  5419-1:2015  -  Proteção  contra  descargas  atmosféricas  Parte  1:  Princípios
gerais.

◦ Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector.
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As hastes de aterramento definidas para estas instalações serão do tipo
copperweld, núcleo de aço (SAE 1020) e capa de cobre eletrolítico, 5/8 x 3,00m, com
conector. Espessura da camada de cobre igual a 254μ. Em qualquer época do ano o
aterramento não deverá ultrapassar o valor de 10 OHMS.

As conexões das malhas de aterramento deverão ser feitas por conectores. 
A malha de aterramento deverá ser constituída por cabo nu, com espaçamento

conforme projeto.
A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as

exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da
Concessionária e da norma da ABNT.

Referências:
NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

TUBULAÇÃO 

◦ Eletroduto  rígido  roscável,  PVC,  dn 50 mm  (1  1/2")  -  fornecimento  e
instalação.

As tubulações definidas deverão ser de cloreto de polivinila (PVC) rígido,
cor preta, roscáveis e nos diâmetros indicados em planta baixa. Os eletrodutos de
PVC  rígido  deverão  seguir  as  condições impostas  pela  norma  quanto ao diâmetro
nominal,  rosca,  diâmetro  externo,  afastamento  na  espessura  da  parede  e  massa
aproximada.  Apresentar  superfícies  externa e  interna  isentas  de irregularidade,
saliências, reentrâncias, e não devem ter bolhas ou vazios. Trazer marcados de forma
bem visível e indelével a marca do fabricante, o diâmetro nominal ou referência de
rosca, a classe e os dizeres: “eletroduto de PVC rígido”.

As  luvas  e  curvas  deverão  ser  do  mesmo  material  do  eletroduto
correspondente.

Referências:
NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita
pela rosca Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação.

 ATENÇÃO!!!  O menor Eletroduto admitido para  quaisquer usos na rede
elétrica, deverá ser de 3/4.

QUADROS

◦ Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32
disjuntores  termomagnéticos  monopolares,  com  barramento  trifásico  e  neutro,
fornecimento e instalação.

Os quadros elétricos serão de embutir, fabricado em chapa de aço, espessura
mínima equivalente à n° 22 (MSG), com chassis em chapa de aço de mesma bitola e
molduras e portas em chapa de aço n° 16 (MSG), com grau de proteção IP-54 .

O  acabamento  interno  e  externo  das  chapas  deverá  ser  fosfatizado  ou
galvanizado e com pintura eletrostática à base de epóxi com esmerado acabamento
final  em  estufa.  Nas  caixas  o  acabamento  da  caixa-base  será  efetuado  por
galvanização. Seu ponto de terra deverá ser duplo, um em cada lateral. Para maior
número de ligações deverá ser montado um barramento de cobre sobre esse ponto.

As  portas  deverão  ter  abertura  através  de  dobradiças.  Deverão,  ainda,
permitir  a  inversão  das  portas,  com  abertura  à  direita  ou  à  esquerda.  Os
equipamentos e componentes instalados no interior dos quadros deverão ser montados
sobre bandejas removíveis.
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Os quadros terão aparelhos metálicos ou de acrílico, que visam evitar o
contato do usuário com as partes vivas da instalação. Os espelhos terão plaquetas de
acrílico  identificando  os  circuitos.  Os  espelhos  metálicos  serão  providos  de
dobradiças e fechadura com chave, para facilitar a manutenção. Todos os condutores
no interior dos quadros deverão ser identificados com anilhas plásticas numeradas. 

Os barramentos serão de cobre eletrolítico de teor de pureza maior que 97%,
pintados nas cores vermelha (fase R), amarela (fase S), violeta (fase T), azul claro
(neutro) e verde  (terra). Os pontos de ligação receberão  tratamento à base  de
estanho  ou  prata.  Montados  sobre  isoladores  de  epóxi  ou  premix,  fixados  por
parafusos  e  arruelas  zincados,  de  forma  a  assegurar-se  perfeita  isolação,  e
resistência  aos  esforços  eletrodinâmicos,  em  caso  de  curto-circuito.  As
interligações entre barramentos serão dotadas de arruelas de pressão.

Na parte interna da tampa externa dos quadros deverá ser colocado um resumo
de cargas, diagrama contendo informações quanto às proteções gerais e parciais,
distribuição de fases e destino de cada circuito de circuitos.

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as
exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da
Concessionária e das normas da ABNT.

Referências:
NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

ALIMENTAÇÃO

◦ Poste padrão trifásico, completo com ferragens e acessórios.

Será utilizado poste padrão da concessionária para alimentação da entrada
de energia, está estabelecida de acordo com cálculo de demanda. Este deverá ser
composto por itens mencionados na composição de custo.

Todos os materiais indicados serão instalados de acordo com as normas da
ABNT e NTC-001 da concessionária. O quantitativo dos materiais utilizados segue
vide planilha (composição de custo).  

Referências:
NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

◦ Mureta para medição, dimensões 1,00x2,00x0,40m

Será  instalada  mureta  conforme  composição  de  custo  para  locação  dos
equipamentos elétrico, a mureta deverá ser feita como descrito em planilha.

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as
exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da
Concessionária e das normas da ABNT.

 DRENAGEM DO CAMPO 

Todos os serviços necessários para a execução da obra descrita deverão ser
executados conforme o prescrito no Caderno de Encargos da Secretaria Municipal de
planejamento, nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas
orientações dos fabricantes dos materiais.

◦ Escavação  manual  campo  aberto  em  solo  exceto  rocha  até  2,00  m
profundidade.

A escavação das valas será feita de acordo com o projeto de drenagem e as
necessidades do terreno. Não poderão ocasionar danos à vida, a propriedade ou a
ambos. 

Todas as cavas em solo residual terão seus leitos nivelados e apiloados
antes da colocação das tubulações.
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O  material  escavado  será  depositado  ao  lado  das  cavas,  valas  e  furos
guardando  distância  conveniente  da  borda  das  mesmas,  e  com  a  finalidade  de
aproveitamento posterior nos reaterros.

Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverão  ser
transportados a locais de “bota-fora” indicados pela FISCALIZAÇÃO.

Durante a execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser
mantidos secos. A água retirada deverá ser encaminhada para a rede de drenagem
natural da região, a fim de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de
trabalho.

Será adotado para segurança das escavações a Norma NBR-9061, que fixa as
condições de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e
execução de escavações de obras civis.

Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

◦ Instalação  de  dreno  (manta  geotêxtil,  tubo  corrugado  100  mm  e  pedra
britada nº2) incluso transporte com caminhão basculante 6 m³.

É previsto o serviço de instalação de dreno no projeto de drenagem, este
deverá ser instalado por profissionais habilitados para este tipo de serviço. Sempre
deverá ser observado o inclinação da tubulação durando sua execução, nunca tendo sua
inclinação inferior a 0,5%.

Como  é  demostrado  no  projeto  e  detalhes  executivos  da  drenagem,  será
utilizado tubo corrugado de 100mm, com a manta geotêxtil e pedra britada nº2.

Este serviço é de suma importância para o escoamento da agua pluviais,
devendo ser executado corretamente conforme projeto de drenagem.

Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

◦ Tubo de PVC 100mm, incluso colchão de areia. 

Este serviço compreende na instalação de tubulação para drenagem com campo
society, aonde este receberá a agua capatada pelos tubos corrugados, e tem por
finalidade escoar toda a agua para a caixa de  inspeção ou para a rede de drenagem.

Deverá ser obedecida toda a inclinação indicada no projeto.

Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

◦ Cap PVC esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação.

As conexões a serem utilizadas seguirão conforme indicação no projeto de
drenagem, devendo ser obedecidas às especificações de cada fabricante de peças.
Serão  empregadas conexões soldáveis, de  1ª  qualidade  apresentando no final  dos
ensaios perfeita condição de estanqueidade.

Nos  custos,  deverão  estar  incluídos  os  materiais  necessários,  a  saber:
solução limpadora, lixa e adesivo plástico. As conexões devem ser estocadas em local
adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações.

Durante  os  trabalhos  de  revestimentos,  os  tubos  e  conexões  terão  suas
extremidades vedadas contra a penetração de corpos estranhos.

Referências:
ABNT/ SANITÁRIO – CONEXÕES
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NBR- 5688:2010 Execução de instalações de tubos e conexões de PVC p/ sistemas 
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação

◦ Junção  simples,  PVC,  serie  r,  água  pluvial,  dn  100  x  100  mm,  junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

Idem ao item 9.4

◦ Reaterro de vala com compactação manual.

Consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o material para
preenchimento dos espaços remanescentes após a colocação dos tubos.

Os materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da fiscalização
serão removidos e transportados para áreas a serem determinadas.

Os reaterros serão executados em camadas sucessivas, com espessura máxima de
0,20m, molhadas e apiloadas manualmente com maço de 30,0kg.

Após  a  conclusão  do  reaterro  até  a  cota  natural  do  terreno  antes  da
escavação,  deverá  ser  comprovado  que  o  mesmo  apresente  condições  perfeitamente
estáveis, para não ocorrerem acomodações posteriores (recalques), em áreas internas
das edificações.

A fiscalização poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas
reaterradas e observar o comportamento de suas superfícies após 48 horas, antes de
prosseguir com os serviços e obras.

Referências:
NBR 7182:2016 - Solo - Ensaio de compactação.
NBR 6459:2016 Versão corrigida: 2017- Solo - Determinação do limite de liquidez.

◦ Caixa de inspeção 60x60x60cm em alvenaria - execução.

As caixas de inspeção são recipientes que permitem a inspeção, limpeza e
desobstrução das tubulações de esgoto antes da rede pública. Uma caixa deve ter
superfície interna lisa e sem fissuras, fundo em declive para ajudar o esgoto a
escorrer para o tubo de saída.

A  caixa  de  inspeção  deverá  ser  instalada  no  nível  do  campo,  e  locada
conforme projeto, sempre tomando os devidos cuidados com a inclinação dos tubos nela
conectados.

Será de alvenaria de tijolo maciço, revestida internamente com argamassa de
cimento e areia (1:4). Terá o fundo arrematado com areia calha de alvenaria, fazendo
a concordância dos fluxos de entrada e saída, a fim de evitar deposição de detritos.

Terão tampa de concreto pré-moldado e fundo de concreto 15MPA tipo C. As
caixas de inspeção terão a formato quadrado na dimensão 60x60x60cm.

Referências:
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS 
NBR- 8160:1999 Execução de instalações prediais de esgoto sanitário
NBR 15270-3:2005 - Componentes cerâmicos Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria
estrutural e de vedação - Métodos de ensaio
NBR 5732:1991 - Cimento Portland Comum.

 CAMPO SOCIETY

◦ Lastro de brita nº 1

Será executada uma camada  drenante contendo  as seguintes britas: pó  de
pedra, britas nº0, nº1. Será  incluso  transporte  e  espalhamento  mecanizado  das
camadas.  O  serviço  será  executado  por  um  profissional  capacitado,  levando  em
consideração as especificações contidas em projeto.
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Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

◦ Lastro de brita nº 0

Idem ao intem 11.1

◦ Lastro de pó de pedra compactada. 

Idem ao item 11.1

◦ Execução de gamado sintético.

É necessária a contratação de mão de obra especializada para garantir a
qualidade da instalação.

Os serviços a serem feitos são:
1) Preparo do solo, base, para grama sintética.
Construção, mais barata é a do tipo graduada, com três camadas individuais

de britas: 10cm da 01 (zero um), 5cm da 00 (zero zero), e 5 cm  de pedrisco lavado
ou pó-de-pedra.  

2) A compactação é feita em cada camada de brita com compactador vibratório,
ou  rolo  de  compactação.  Após  bem  compactadas,  cada  uma  das  camadas,  colocar
revestimento de emulsão asfáltica ou uma nata de cimento com areia. 

Há de se deixar, um caimento de 1 a 0,5%, cortando-se imaginariamente o
campo, a partir de seu centro (de gol  a gol) em sentido longitudinal para as
laterais. Esse é o sentido mais utilizado. Mas desde que seja deixado o caimento
necessário, pode ser em qualquer sentido. 

3) Os tapetes são colocados uns nos outros, utilizando-se cola especial, de
marcas  conceituadas  no  mercado,  com “semitape” (ou  strip,  como  é  conhecido  em
algumas regiões), formando um grande tape verde. Sendo que as marcações das linhas
laterais já vem confeccionada na própria manta verde, não tendo emendas. 

4) São definidas as dimensões de demarcações (áreas, pênalti, laterais e
linhas de fundo);

5) São efetuados os cortes para colagem das demarcações (em grama branca);
6) Colagem das linhas brancas e demais demarcações, utilizando-se da mesma

cola especial de contato e do “semitape”;
7) Após total demarcação do campo, é feita a colocação da borracha granulada

e areia especial preenchendo cerca de 95% dos fios sintéticos, variando conforme o
modelo da grama (altura dos fios);

8) O campo é varrido com uma máquina especial (ou vassouras especiais),
acelerando  o  processo  de  penetração  do  composto  entre  os  fios  da  grama  e  o
conseqüente levantamento dos mesmos;

9) Para maior durabilidade os atletas não devem jogar com chuteiras de
travas altas (calçado p/ futebol de campo), evitando chicletes, cigarros e objetos
de vidro sobre o gramado. A borracha granulada deve sempre estar no nível indicado
pelo Fabricante no ato da colocação.

Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

◦ Traves society  5,00 m x 2,20 m

As traves serão confeccionadas em tubo de aço carbono de 3" com medidas
internas de 5,00m x 2,20m, com reaquadro interno em tudo de 1" (para caimento da
rede), com acabamento em massa plástica, pintada em esmalte sintético na cor branca
com buchas para o piso.

Deverá ser instaladas por um profissional especializado.
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Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

◦ Instalação de cobertura com rede de proteção fio de nylon

O serviço de  instalação de cobertura de rede em nylon deverá ser executado
conforme definido no projeto fornecido por um profissional capacitado, de acordo com
as  normas  vigentes  sobre  cada  assunto  e  nas  orientações  dos  fabricantes  dos
materiais.

 DIVERSOS

◦ Limpeza final da obra.

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer ao que se estabelece nas
especificações abaixo:

Será removido todo o entulho do  terreno, sendo cuidadosamente  limpos e
varridos os acessos.

Referências:
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

Referências:
NBR 15270-3 blocos cerâmicos para alv. estrut. e de vedação
NBR 7211 - Agregados para Concreto
NBR 5732 - Cimento Portland Comum – Especificação

◦ Banco em concreto aparente larg. 45cm e 10cm, espessura sobre dois apoios
do mesmo material com seção 10x30cm

Os bancos da praça serão executadas em concreto aparente com as qualidades e
dimensões previstas a planilha orçamentária, onde o seu fck=20mpa

Na execução das formas será observado o seguinte:
Reprodução fiel dos desenhos;
Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia 

e minuciosa verificação, por parte da Contratada e da Fiscalização, das fôrmas e 
armaduras. Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos 
elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da
resistência das peças.O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) 
indicada na planilha

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão obedecer às
normas técnicas da ABNT aplicáveis, em suas últimas revisões.

ENTREGA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com
todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e
devidamente testados.

A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050:2015, no que diz respeito a
rampas, corredores, portas e sanitários, destinados à acessibilidade de "pessoas
portadoras de necessidades especiais".

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela  CONTRATADA, antes da
comunicação  oficial do  término da  mesma, acompanhada  pela  FISCALIZAÇÃO. Será
então, firmado o Termo de Entrega Provisório, de acordo com o Art. 73, inciso I,
alínea  a,  da  Lei Nº  8.666, de  21.jun.93  (atualizada  pela  Lei Nº 8.883,  de
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08.jun.94),  onde  deverão  constar  todas  as  pendências  e/ou  não
conformidadesverificados na vistoria.

PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Todas as imperfeições decorrentes da obra – por exemplo áreas cimentadas,
áreas verdes, redes de energia, redes hidráulicas, redes de gases canalizados
deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela
CONTRATANTE.

Porto Velho, junho 2018

_________________________________
Responsável técnico
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO

AMBIENTAL

TOMADA DE PREÇOS N°002/2019/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 Nº002/CPL-OBRAS/SML/PVH

OBJETO:     CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM    OBRAS  E    SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA  PARA  CONSTRUÇÃO  DE  CAMPO  DE  FUTEBOL  COM  GRAMA  SINTÉTICA  NO
DISTRITO  DE  UNIÃO  BANDEIRANTES, 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 Infraestrutura e Serviços Básicos – SEMISB.

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

Ref: ______________________________________

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
NESTA.

Referência: 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  CONSTRUÇÃO  DE  CAMPO  DE  FUTEBOL  COM  GRAMA  SINTÉTICA  NO
DISTRITO  DE  UNIÃO  BANDEIRANTES, para  atender  à  Secretaria  Municipal de
Infraestrutura e Serviços Básicos – SEMISB, 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: ________________ FAX: _______________

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)
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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  INFRAESTRUTURA  E  SERVIÇOS
BÁSICOS – SEMISB, 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 Dom
Pedro II, nº 826, Centro, Praça Pe. João Nicolletti, nesta Capital, neste
ato  representado pela  SECRETARIA MUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
BÁSICOS  –  SEMISB, 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  10.0176/2018, mediante  as  cláusulas  e  condições
seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA
SINTÉTICA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES, 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 10.0176/2018,  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
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2.1. O presente contrato será executado sob o regime de empreitada  POR
PREÇO GLOBAL.

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.
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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.

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 Secretaria Municipal de infraestrutura e
serviços básicos – 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.
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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;

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:
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EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1. Após decorrido o interregno de 12 (doze) meses, este 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.

7.2. 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.

7.3. 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;

7.4. 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.

8. CLÁUSULA OITAVA –   PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA DESTE CONTRATO E LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. O prazo máximo para execução da obra será até 180 (cento e oitenta)
dias –  Conforme  Cronograma  Físico-Financeiro, contados  da  data  de
publicação da Ordem de Serviço, de acordo com o artigo 57, § 1°, da Lei
8.666/93.

8.2. 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 12 (doze) meses, a partir da assinatura.

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

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

8.4.  Os  serviços  deverão  ser  executados  na  Gleba  Jorge  Teixeira  de
Oliveira, núcleo urbano do Distrito de União Bandeirantes – Porto Velho –
RO, conforme especificações contidas no Anexo I do Projeto Básico (Anexo II
do Edital).

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: 10.01.27.452.156.1.357 construção, ampliação e reforma
de quadras e centro poliesportivos  - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00–
Obras e Instalações – Fonte: 02.14 – Convênios e outras transferências –
Valor R$ 385.000,00(trezentos e oitenta e cinco mil reais) e Fonte: 01.00 –
Recurso ordinário  – (Contrapartida) – Valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

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
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
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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. 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 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;

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
prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução das
obras, pelo pagamento.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –   PENALIDADES E SANÇÕES

12.1. Das Penalidades:

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

12.1.2. P  elo atraso na execução deste contrato:

12.1.2.1. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, que
incidirá sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10%
(dez por cento);

12.1.3. Pela inexecução total ou parcial deste contrato:

12.1.3.1. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global deste
contrato não cumprido;

12.1.4.  As  importâncias  relativas  às  multas  serão  descontadas  dos
recebimentos que a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso de
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insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento da notificação da Contratante;

12.1.5. Não sendo pagas no prazo previsto no subitem 12.1.4 deste Contrato,
haverá incidência de juros de mora, nos termos previsto no artigo 406 do
Código Civil;

12.1.6.  A  multa  prevista  nesta  seção  não  tem  efeito  compensatório  e,
consequentemente, o pagamento dela não exime a Contratada da reparação de
eventuais  danos  que  forem  causados  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  em
decorrência  de  culpa  ou  dolo  na  execução  dos  serviços  objeto  da
contratação.

12.2. Das Sanções:

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

12.2.2.  As  sanções  administrativas  e  respectivas  penalidades  previstas
neste 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, explicitadas no subitem 12.1
acima.

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 Secretaria Municipal de infraestrutura e serviços básicos –
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;

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 desta Licitação;

14.4. 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 subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do Contrato;

14.5. A Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO se reserva o direito de,

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  .  com79



Processo n.º 10.0176/2018

Fl.____________________

Visto__________________

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

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;

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. 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.

15.3.  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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PRERROGATIVAS

16.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:

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

16.1.2.  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;

16.1.3. Rescindir este contrato amigavelmente, por acordo entre as partes,
desde que conveniente aos interesses da Administração.
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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
10.0176/2018.

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

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
D.O.M.

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
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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
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 do Município –
D.O.M.

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
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seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas
pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, ___ de __________ de 2019

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS BÁSICOS – SEMISB
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

Endereço:

E-mail:  

Cidade/Estado:

Telefone:

Fax:

Pessoa para contato:


