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A Câmara Municipal de Vereadores de Rio Largo
de sua Comissão Permanente de Licit
Mesa Diretora, consoante Portaria nº 26
público para o conhecimento dos interessados, que receberá às 
do dia 02 de julho de 201
na Rua do Euclides Afonso de Mello s/n
Alagoas, Documentos de Habilitação e Propostas de Preços pertinentes ao certame 
licitatório, modalidade: TOMADA DE PREÇOS
CRITÉRIO DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL
contratação de empresa de e
para REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DOS VEREADORES, COPA/COZINHA E 
ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

RIO LARGO, conforme planilha 

 
O presente Certame e a contra

observância às determinações da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, bem como pela Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 
que regula o exercício das profissões 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações e pelas demais normas 
sobre licitação em vigor. 
 
Este Edital e seus Anexos encon
da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Largo/
solicitado pelo e-mail: 
www.riolargo.al.leg.br. 
 
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
 
1.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
realização de obras de engenharia pertinentes a 
DOS VEREADORES, COPA/COZINHA E ADAPTAÇÃO DOS B
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO LARGO, 
orçamentária e projetos anexos
 
2. DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 
2.1- O valor estimado pela Administração para a realização das obras, objeto deste 
certame, perfaz a ordem de 

reais e sessenta e um centavos)
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A Câmara Municipal de Vereadores de Rio Largo, Estado de Alagoas, por intermédio 
de sua Comissão Permanente de Licitação, devidamente designada pelo

retora, consoante Portaria nº 26/2019 do dia 02 de Janeiro de 2019
público para o conhecimento dos interessados, que receberá às 14:00 (Quatorze) horas 

de 2019, em sessão pública, na sala de reuniões de sua sede situada 
Euclides Afonso de Mello s/n, Centro, na cidade de Rio Largo

Alagoas, Documentos de Habilitação e Propostas de Preços pertinentes ao certame 
TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO

CRITÉRIO DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL
contratação de empresa de engenharia para realização de OBRA DE ENGENHARIA

REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DOS VEREADORES, COPA/COZINHA E 
ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

conforme planilha orçamentária e projetos. 

O presente Certame e a contratação dele decorrente serão regidos em estrita 
observância às determinações da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, bem como pela Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 
que regula o exercício das profissões vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações e pelas demais normas 

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados na Sede Administrativa 
da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Largo/AL, no horário das 08:00 às 13:00 horas, ou 

 cplcamariolargo@gmail.com e disponível no site

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
realização de obras de engenharia pertinentes a REFORMA DA SALA DE REUNIÃO 
DOS VEREADORES, COPA/COZINHA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO LARGO, de acordo com planilha 
orçamentária e projetos anexos. 

2. DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

O valor estimado pela Administração para a realização das obras, objeto deste 
ordem de R$  208.707,61 (duzentos e oito mil setecentos e sete 

reais e sessenta e um centavos).  
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, Estado de Alagoas, por intermédio 
ação, devidamente designada pelo Presidente da 

Janeiro de 2019, torna 
Quatorze) horas 

, em sessão pública, na sala de reuniões de sua sede situada 
Rio Largo, Estado de 

Alagoas, Documentos de Habilitação e Propostas de Preços pertinentes ao certame 
MENOR PREÇO sob o 

CRITÉRIO DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, visando a 
OBRA DE ENGENHARIA 

REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DOS VEREADORES, COPA/COZINHA E 
ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

tação dele decorrente serão regidos em estrita 
observância às determinações da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, bem como pela Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e suas alterações e pelas demais normas 

ssados na Sede Administrativa 
AL, no horário das 08:00 às 13:00 horas, ou 

e disponível no site: 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
REFORMA DA SALA DE REUNIÃO 

ANHEIROS DA 
de acordo com planilha 

O valor estimado pela Administração para a realização das obras, objeto deste 
(duzentos e oito mil setecentos e sete 
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2.2- As despesas decorrentes deste certame 
 
PROGRAMÁTICA: 010.010310012 

 Elemento de Despes

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
 
3.1- Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus 
Anexos, poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente 
estabelecida no País e que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos.

 
3.2- Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 
 
3.2.1- Pessoa física; 
 
3.2.2- Empresa que esteja com o dire
Largo suspenso, ou que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria auto
 
3.2.3- Empresa que esteja sob falência, concurso de credores, recuperação judicial, 
concordata, dissoluções, liquidações, consórcios de empresas, qualquer que seja sua 
forma de constituição, sejam controladas, coligadas ou
 
3.2.4- Empresa cujo objeto social não seja compatível com o objeto dessa licitação;
 
3.2.5- Todas as situações previstas nas vedações do art. 9°, da Lei n° 8666/93.
 
3.3- Nenhuma Empresa poderá participar desta licitação com mais d
preços para o objeto licitado.
 
3.4- A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de 
todos os termos, cláusulas e condições constantes no Edital e de seus anexos, bem como 
a observância dos preceitos legais
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do processo. 
 
4. DOS REPRESENTANTES:
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As despesas decorrentes deste certame correrão  dotação orçamentária

PROGRAMÁTICA: 010.010310012 – MANUT. DE ATIV. DE SEC. E PLEN. 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus 
Anexos, poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente 

e que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos.

Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação:  

Empresa que esteja com o direito de licitar e contratar com o Município de 
ue tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da 

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

Empresa que esteja sob falência, concurso de credores, recuperação judicial, 
concordata, dissoluções, liquidações, consórcios de empresas, qualquer que seja sua 
forma de constituição, sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;

Empresa cujo objeto social não seja compatível com o objeto dessa licitação;

Todas as situações previstas nas vedações do art. 9°, da Lei n° 8666/93.

Nenhuma Empresa poderá participar desta licitação com mais de uma proposta de 
preços para o objeto licitado. 

A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de 
todos os termos, cláusulas e condições constantes no Edital e de seus anexos, bem como 
a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 

4. DOS REPRESENTANTES: 
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orçamentária. 
MANUT. DE ATIV. DE SEC. E PLEN.  

OBRAS E INSTALAÇÕES. 

Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus 
Anexos, poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente 

e que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos. 

Município de Rio 
ue tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da 

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

Empresa que esteja sob falência, concurso de credores, recuperação judicial, 
concordata, dissoluções, liquidações, consórcios de empresas, qualquer que seja sua 

subsidiárias entre si; 

Empresa cujo objeto social não seja compatível com o objeto dessa licitação; 

Todas as situações previstas nas vedações do art. 9°, da Lei n° 8666/93. 

e uma proposta de 

A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de 
todos os termos, cláusulas e condições constantes no Edital e de seus anexos, bem como 

e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
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4.1- A licitante apresentar
constituído e munido de credenciais, será o único admitido a intervir nas fases do 
certame licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos pela parte representada.
 
4.1.1 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mai
uma licitante junto à Comissão Permanente de Licitação, nesta licitação, sob pena de 
exclusão das licitantes representadas.
 
4.1.2 - Por credenciais entende
 

a) Habilitação do representante mediante procuração pública ou particular, devendo 
nesse último caso ser precedido do devido reconhecimento de firma em Cartório. No 
caso de sociedade por ações, devem
administradores. 

  
a.1) Cópia do documento de identidade do titular, expedida pela Secretaria de 

Segurança Pública de qualquer Estado da Federação, ou outro documento oficial com 
foto que tenha valor idêntico. 

    
b) Caso titular da Empresa, deve

expedido pela Secretaria de Segurança Pública de qualquer E
outro documento oficial com foto que tenha valor idêntico, juntamente com documento 
que comprove sua titularidade.

 
c) Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar 

seus representantes para entregar os
podendo, inclusive, encaminhá
atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste 
Edital. No entanto, não lhe será concedid
curso do certame, bem como renunciar prazo para recurso.

 
c.1) A correspondência deverá ser endereçada para a Comissão de licitação no 

Endereço indicado neste edital e conter os dois envelopes acima mencionad
declarações complementares.

 
c.2) As empresas que pretendem participar do presente certame apenas com o 

encaminhamento dos envelopes à Comissão, deveram observar o encaminhamento do 
disposto no item acima (alínea “d”) acompanhada dos documento
“a” a “c”, para que sejam verificadas as legitimidades dos mesmos, fora dos envelopes 
“A” e “B”, sob pena de não recebimento dos mesmos, e posterior não participação no 
certame. 
4.2- Os recebimentos dos documentos referidos ao crede
entrega dos Envelopes “A” (Documentos de Habilitação) e Envelopes “B” (Propostas 
de Preços). 

 A D O   D E   A L A G O A S 
Câmara Municipal de Rio Largo 

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº - CEP 57100-000 – CNPJ – 24.472.003/0001-96 FONE: (82) 3261

A licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante que, legal
constituído e munido de credenciais, será o único admitido a intervir nas fases do 
certame licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos pela parte representada.

Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mai
uma licitante junto à Comissão Permanente de Licitação, nesta licitação, sob pena de 
exclusão das licitantes representadas. 

Por credenciais entende-se: 

a) Habilitação do representante mediante procuração pública ou particular, devendo 
último caso ser precedido do devido reconhecimento de firma em Cartório. No 

caso de sociedade por ações, devem-se acompanhar os documentos de eleição de seus 

a.1) Cópia do documento de identidade do titular, expedida pela Secretaria de 
egurança Pública de qualquer Estado da Federação, ou outro documento oficial com 

foto que tenha valor idêntico.  

b) Caso titular da Empresa, deve-se apresentar cópia de documento de identidade 
expedido pela Secretaria de Segurança Pública de qualquer Estado da Federação, ou 
outro documento oficial com foto que tenha valor idêntico, juntamente com documento 
que comprove sua titularidade. 

c) Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar 
seus representantes para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 
podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios ou outro meio similar de entrega, 
atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste 
Edital. No entanto, não lhe será concedido o direito de intervir durante a realização no 
curso do certame, bem como renunciar prazo para recurso. 

c.1) A correspondência deverá ser endereçada para a Comissão de licitação no 
Endereço indicado neste edital e conter os dois envelopes acima mencionad
declarações complementares. 

c.2) As empresas que pretendem participar do presente certame apenas com o 
encaminhamento dos envelopes à Comissão, deveram observar o encaminhamento do 
disposto no item acima (alínea “d”) acompanhada dos documentos previstos nas alíneas 
“a” a “c”, para que sejam verificadas as legitimidades dos mesmos, fora dos envelopes 
“A” e “B”, sob pena de não recebimento dos mesmos, e posterior não participação no 

Os recebimentos dos documentos referidos ao credenciamento, ocorrerá antes da 
entrega dos Envelopes “A” (Documentos de Habilitação) e Envelopes “B” (Propostas 
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á com apenas 01 (um) representante que, legalmente 
constituído e munido de credenciais, será o único admitido a intervir nas fases do 
certame licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos pela parte representada. 

Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma licitante junto à Comissão Permanente de Licitação, nesta licitação, sob pena de 

a) Habilitação do representante mediante procuração pública ou particular, devendo 
último caso ser precedido do devido reconhecimento de firma em Cartório. No 

se acompanhar os documentos de eleição de seus 

a.1) Cópia do documento de identidade do titular, expedida pela Secretaria de 
egurança Pública de qualquer Estado da Federação, ou outro documento oficial com 

se apresentar cópia de documento de identidade 
stado da Federação, ou 

outro documento oficial com foto que tenha valor idêntico, juntamente com documento 

c) Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar 
envelopes com a documentação e as propostas, 

los via Correios ou outro meio similar de entrega, 
atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste 

o o direito de intervir durante a realização no 

c.1) A correspondência deverá ser endereçada para a Comissão de licitação no 
Endereço indicado neste edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das 

c.2) As empresas que pretendem participar do presente certame apenas com o 
encaminhamento dos envelopes à Comissão, deveram observar o encaminhamento do 

s previstos nas alíneas 
“a” a “c”, para que sejam verificadas as legitimidades dos mesmos, fora dos envelopes 
“A” e “B”, sob pena de não recebimento dos mesmos, e posterior não participação no 

nciamento, ocorrerá antes da 
entrega dos Envelopes “A” (Documentos de Habilitação) e Envelopes “B” (Propostas 
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5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS: 
5.1- Os documentos de Habilitação e Propostas de Preços necessários à pa
interessados serão entregues no dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital 
em envelopes separados, hermeticamente lacrados e opacos que não permitam a 
visualização de seus respectivos conteúdos. Cada um dos envelopes deverá indic
seguinte: 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO LARGO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

02 de 

ENVELOPE “A” 

REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DOS VEREADORES, COPA/CO
ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO LARGO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

02 de 

ENVELOPE “B” 

REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DOS VEREADORES, COPA/COZINHA E 
ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

5.2- Os documentos necessários à habilitação poderão ser
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

 A D O   D E   A L A G O A S 
Câmara Municipal de Rio Largo 

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº - CEP 57100-000 – CNPJ – 24.472.003/0001-96 FONE: (82) 3261

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE 

Os documentos de Habilitação e Propostas de Preços necessários à pa
interessados serão entregues no dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital 
em envelopes separados, hermeticamente lacrados e opacos que não permitam a 
visualização de seus respectivos conteúdos. Cada um dos envelopes deverá indic

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO LARGO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

de julho de 2019 –14:00 (quatorze) HORAS 

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DOS VEREADORES, COPA/CO
ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

RIO LARGO  

 (RAZÃO SOCIAL) / (C.N.P.J.) 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO LARGO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

de julho de 2019 –14:00 (quatorze) HORAS 

ENVELOPE “B” - PROPOSTAS DE PREÇOS  

REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DOS VEREADORES, COPA/COZINHA E 
ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

RIO LARGO  

 (RAZÃO SOCIAL) / (C.N.P.J.) 

 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE 

Os documentos de Habilitação e Propostas de Preços necessários à participação dos 
interessados serão entregues no dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital 
em envelopes separados, hermeticamente lacrados e opacos que não permitam a 
visualização de seus respectivos conteúdos. Cada um dos envelopes deverá indicar o 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO LARGO 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DOS VEREADORES, COPA/COZINHA E 
ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO LARGO 

REFORMA DA SALA DE REUNIÃO DOS VEREADORES, COPA/COZINHA E 
ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
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5.2.1- A autenticação dos documentos, quando feita por servidor do Município, será 
efetuada no endereço discriminado no preâmbulo deste instrumento convocatório, no 
horário das 08h00min às 13h00min. 

 
5.2.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes à habilitação e a (
apresentados no idioma português, admitida a nomenclatura técnica específica em 
idioma diverso. 

 
5.2.3- O CNPJ indicado nos documentos de habilitação e da proposta de preços deverá 
ser do mesmo estabelecimento que efetivamente
licitação. 

 
5.2.4- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-
desenhos, gráficos ou catálogos, ap
preço(s). 
 
 
6. DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC):  
 
6.1- Somente poderão participar do presente certame as empresas que 
possuírem Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pela 
MUNICIPAL DE VERE
documentos exigidos para a sua expedição estejam dentro do prazo de validade, 
para comprovação da habilitação jurídica, da regularidade fiscal, trabalhista e da 
qualificação econômica financeira exigidas.

 
6.2- As LICITANTES, para que possam participar da presente licitação, as mesmas deverão 
apresentar junto ao SETOR DE LICITAÇÕES
Municipal de Vereadores de Rio Largo
Largo, Estado de Alagoas, até o 3º (terceiro) dia anterior à data limite do recebimento das 
propostas, a documentação exigida deverá ser apresentada conforme a Lei nº 8.666/93 e 
suas posteriores atualizações e disposições deste edital
 

6.3. Para apresentação com o pedido do CRC:

 
6.3.1. Habilitação jurídica
 

a) No caso de empresário individual
Mercantis, a cargo da junta Comercial da Respectiva sede;
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A autenticação dos documentos, quando feita por servidor do Município, será 
fetuada no endereço discriminado no preâmbulo deste instrumento convocatório, no 

horário das 08h00min às 13h00min.  

Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo 
tos referentes à habilitação e a (s) proposta(s) de preço(s), deverão ser 

apresentados no idioma português, admitida a nomenclatura técnica específica em 

O CNPJ indicado nos documentos de habilitação e da proposta de preços deverá 
ser do mesmo estabelecimento que efetivamente vai executar a(s) obra(s) objeto desta 

Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, 

desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração da(s) proposta(s) de 

6. DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC):   

Somente poderão participar do presente certame as empresas que 
possuírem Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pela 

L DE VEREADORES DE RIO LARGO, desde que todos os 
documentos exigidos para a sua expedição estejam dentro do prazo de validade, 
para comprovação da habilitação jurídica, da regularidade fiscal, trabalhista e da 
qualificação econômica financeira exigidas. 

s LICITANTES, para que possam participar da presente licitação, as mesmas deverão 
SETOR DE LICITAÇÕES localizado na sede Administrativa da 

ipal de Vereadores de Rio Largo, Rua do Euclides Afonso, sn, Centro, na cidade de 
até o 3º (terceiro) dia anterior à data limite do recebimento das 

propostas, a documentação exigida deverá ser apresentada conforme a Lei nº 8.666/93 e 
suas posteriores atualizações e disposições deste edital. 

ação com o pedido do CRC: 

6.3.1. Habilitação jurídica: 

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da junta Comercial da Respectiva sede; 
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A autenticação dos documentos, quando feita por servidor do Município, será 
fetuada no endereço discriminado no preâmbulo deste instrumento convocatório, no 

Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo 
a(s) de preço(s), deverão ser 

apresentados no idioma português, admitida a nomenclatura técnica específica em 

O CNPJ indicado nos documentos de habilitação e da proposta de preços deverá 
vai executar a(s) obra(s) objeto desta 

Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
se fotos, gravuras, 

enas como forma de ilustração da(s) proposta(s) de 

Somente poderão participar do presente certame as empresas que 
possuírem Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pela CÂMARA  

desde que todos os 
documentos exigidos para a sua expedição estejam dentro do prazo de validade, 
para comprovação da habilitação jurídica, da regularidade fiscal, trabalhista e da 

s LICITANTES, para que possam participar da presente licitação, as mesmas deverão 
localizado na sede Administrativa da Câmara 

, Centro, na cidade de Rio 
até o 3º (terceiro) dia anterior à data limite do recebimento das 

propostas, a documentação exigida deverá ser apresentada conforme a Lei nº 8.666/93 e 

: inscrição no Registro Público de Empresas 
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b) No caso de sociedades empresárias:

em vigor, devidamente registrada na Junta Comercial da Respectiva sede, acompanhado 
de documento comprobatório de seus administradores;  

 
c) No caso de sociedade simples:

das pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
 
d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País

de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o ex

6.3.1.1.Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos 
demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou a respectiva consolidação.
 
6.3.2. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Na
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

 
c) Prova de regularidade fiscal per

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa d
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria
Fazenda Nacional; 

 
d) Prova de regularidade p

licitante, na forma da lei; 
 
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei;

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

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
de 1943. 
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No caso de sociedades empresárias: ato constitutivo, estatuto ou
em vigor, devidamente registrada na Junta Comercial da Respectiva sede, acompanhado 
de documento comprobatório de seus administradores;   

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.  

3.1.1.Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos 
demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou a respectiva consolidação.

6.3.2. Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do 

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

dos por lei; 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1
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ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrada na Junta Comercial da Respectiva sede, acompanhado 

inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
 

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

3.1.1.Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos 
demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou a respectiva consolidação. 

CNPJ; 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

ante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
a União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da 

ara com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do 

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
Título VII-A da 

5.452, de 1o de maio 
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6.3.2.1- Quando as certidões relacionadas neste subitem, não estiverem com o prazo de 
validade expresso será considerado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias c
data de sua emissão. 
 
6.3.2.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no 
presente certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhi
restrição, sob pena de ser inabilitado.
 
6.3.3.- Qualificação Econômico
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, dentro do prazo de validade pr
omissão desta será considerado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data 
de sua emissão. 

 
b) Comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) 

do valor estimado da contratação, devendo a c
da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 
através de índices oficiais: 

b.1) A comprovação de existência de capital social mínimo poderá ser feita por 
meio de balanço patrimonial exigível nos termos da lei, contrato social integralizado ou 
Certidão simplificada da junta comercial, ficando vedada a comprovação através de 
balancetes ou balanços provisórios.
 

c) Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em 
diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, 
calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação:
 
6.3.4. Documentos que comprovam condição de ME ou EPP.
 
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1- Todas as licitantes deverão apresentar o CRC 
emitido pela CÂMARA MUNICIPAL
ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, no ENVELOPE Nº 
“A”, juntamente com os seguintes documentos:
 
 
 
7.1.1- Qualificação Técnica:
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Quando as certidões relacionadas neste subitem, não estiverem com o prazo de 
validade expresso será considerado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias c

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no 
presente certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de ser inabilitado. 

Qualificação Econômico-Financeira: 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 
da sede do licitante, dentro do prazo de validade prevista na própria certidão, ou na 
omissão desta será considerado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data 

Comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) 
do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data 
da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 

 
A comprovação de existência de capital social mínimo poderá ser feita por 

onial exigível nos termos da lei, contrato social integralizado ou 
Certidão simplificada da junta comercial, ficando vedada a comprovação através de 
balancetes ou balanços provisórios. 

Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em 
nuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, 

calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação:

6.3.4. Documentos que comprovam condição de ME ou EPP. 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A”: 

Todas as licitantes deverão apresentar o CRC - Certificado de Registro Cadastral
emitido pela CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO LARGO
ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, no ENVELOPE Nº 

e com os seguintes documentos: 

Qualificação Técnica: 
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Quando as certidões relacionadas neste subitem, não estiverem com o prazo de 
validade expresso será considerado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da 

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no 
presente certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 

sta, mesmo que esta apresente alguma 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 
evista na própria certidão, ou na 

omissão desta será considerado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data 

Comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) 
omprovação ser feita relativamente à data 

da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data 

A comprovação de existência de capital social mínimo poderá ser feita por 
onial exigível nos termos da lei, contrato social integralizado ou 

Certidão simplificada da junta comercial, ficando vedada a comprovação através de 

Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em 
nuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, 

calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação: 

 

Certificado de Registro Cadastral 
DE VEREADORES DE RIO LARGO, para o 

ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, no ENVELOPE Nº 



E S T 
Câmara Municipal de Rio Largo

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº 

 

 
a) Certidão de Registro e Prova de Quitação de pessoa jurídica junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia 
da Lei Federal nº 5.194/66, e a

 
b) Comprovação, por intermédio de Atestado(s) de Capacidade Técnica do 

profissional, expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) do CRE
executado obras compatíveis com o objeto licitado em características, quantidades e 
prazos. 

 
b.1) O(s) atestado(s) de responsabilidade técnica deverá(ão) comprovar a execução 

de serviço semelhantes ao objeto desta contratação; e
 
b.2) A comprovação do profissional de nível superior ser detentor de atestados de 

capacitação Técnica poderá ser feita pela apresentação da certidão de acervo Técnico 
CAT emitida pelo CREA da região competente, podendo ser aceita Certidão de Acervo 
Técnico posta em atestado de Capacidade técnica, comprovando a efetiva realização das 
obras/serviços. 

 
c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da 

entrega da Documentação, Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA, detentor 
de Atestado (s) com seu(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico (CAT) para 
comprovação de experiência na execução de obras similares e de porte semelhante ao 
objeto desta licitação. 

 
c.1) A comprovação de que integra o quadro permanente da licitant

mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
 
1. Sócio: contrato social e sua última alteração do quadro societário;
2. Diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em 

se tratando de sociedade an
3. Empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo 

indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto 
na legislação de regência da matéria; e

4. Responsável Técnico: certidão de registro de pessoa jurídica n
declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 
vencedor do certame. 

 
d) Declaração expedida por Engenheiro Civil competente e Responsável Técnico 

da licitante, de que visitou os locais das obras e tem pleno 
dos terrenos, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos 
do projeto básico constante em anexo.
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Certidão de Registro e Prova de Quitação de pessoa jurídica junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, atualizados, em observância ao art. 69, 
da Lei Federal nº 5.194/66, e art. 1º, inciso II da Resolução do CONFEA nº 265/79; 

Comprovação, por intermédio de Atestado(s) de Capacidade Técnica do 
profissional, expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) do CREA (CAT), comprovando ter 
executado obras compatíveis com o objeto licitado em características, quantidades e 

b.1) O(s) atestado(s) de responsabilidade técnica deverá(ão) comprovar a execução 
de serviço semelhantes ao objeto desta contratação; e 

.2) A comprovação do profissional de nível superior ser detentor de atestados de 
capacitação Técnica poderá ser feita pela apresentação da certidão de acervo Técnico 
CAT emitida pelo CREA da região competente, podendo ser aceita Certidão de Acervo 

o posta em atestado de Capacidade técnica, comprovando a efetiva realização das 

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da 
entrega da Documentação, Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA, detentor 

Atestado (s) com seu(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico (CAT) para 
comprovação de experiência na execução de obras similares e de porte semelhante ao 

c.1) A comprovação de que integra o quadro permanente da licitant
mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

Sócio: contrato social e sua última alteração do quadro societário;
Diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em 

se tratando de sociedade anônima; 
Empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo 

indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto 
na legislação de regência da matéria; e 

Responsável Técnico: certidão de registro de pessoa jurídica no CREA ou com 
declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

Declaração expedida por Engenheiro Civil competente e Responsável Técnico 
da licitante, de que visitou os locais das obras e tem pleno conhecimento das condições 
dos terrenos, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos 
do projeto básico constante em anexo. 

 

96 FONE: (82) 3261-1040 

Certidão de Registro e Prova de Quitação de pessoa jurídica junto ao Conselho 
CREA, atualizados, em observância ao art. 69, 

rt. 1º, inciso II da Resolução do CONFEA nº 265/79;  

Comprovação, por intermédio de Atestado(s) de Capacidade Técnica do 
profissional, expedido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

A (CAT), comprovando ter 
executado obras compatíveis com o objeto licitado em características, quantidades e 

b.1) O(s) atestado(s) de responsabilidade técnica deverá(ão) comprovar a execução 

.2) A comprovação do profissional de nível superior ser detentor de atestados de 
capacitação Técnica poderá ser feita pela apresentação da certidão de acervo Técnico – 
CAT emitida pelo CREA da região competente, podendo ser aceita Certidão de Acervo 

o posta em atestado de Capacidade técnica, comprovando a efetiva realização das 

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da 
entrega da Documentação, Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA, detentor 

Atestado (s) com seu(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico (CAT) para 
comprovação de experiência na execução de obras similares e de porte semelhante ao 

c.1) A comprovação de que integra o quadro permanente da licitante será feita 

Sócio: contrato social e sua última alteração do quadro societário; 
Diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em 

Empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo 
indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto 

o CREA ou com 
declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

Declaração expedida por Engenheiro Civil competente e Responsável Técnico 
conhecimento das condições 

dos terrenos, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos 
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e) As Proponentes interessadas em participar desta licitação poderão, 

facultativamente, por sua própria co
obra, com a necessidade de agendamento prévio 
Câmara Municipal de Vereadores de Rio Largo
 

f) As despesas decorrentes da visita, bem como as demais incorridas na fase d
elaboração da proposta, correrão por conta da empresa interessada, sem qualquer direito 
à indenização reembolso ou compensação a qualquer título.
 

g) O empreendimento ser realizado sob inteira responsabilidade da contratada, 
devendo entregar o empreendiment
não poderá a licitante alegar desconhecer o local da obra, posteriormente. É de inteira 
responsabilidade da Proponente a verificação “in loco” das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apr
 
7.1.2- Deverá a licitante apresentar ainda:
  
a) Declaração do titular ou representante legal de que não possui em seu quadro 
funcional, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos de 
idade, ou em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos de idade, em 
atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e de acordo 
com as determinações da Lei Federal nº. 9.854/99, em seus artigos 27, V e 78, XVIII, 
conforme modelo sugerido em a
 
b) Declaração que realizará Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção Civil 
Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego.
 
8- Das Microempresas e Empresas de Pequ
 
8.2.1- As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar, nesta licitação, do regime 
diferenciado e favorecido previsto naquela lei deverão apresentar:
 
8.2.1.1- Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, conforme modelo sugerido neste edital juntamente com os documentos 
do envelope de habilitação.
 
8.2.1.2 - Certidão expedida pela junta comercial que comprove a condição nos termos 
do art. 8 da IN n° 103, de 30 de abril de 2007 do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio – DNRC. 
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As Proponentes interessadas em participar desta licitação poderão, 
, por sua própria conta realizar visita técnica no local de execução da 

a necessidade de agendamento prévio e acompanhamento de representante da 
Câmara Municipal de Vereadores de Rio Largo.  

As despesas decorrentes da visita, bem como as demais incorridas na fase d
elaboração da proposta, correrão por conta da empresa interessada, sem qualquer direito 
à indenização reembolso ou compensação a qualquer título. 

O empreendimento ser realizado sob inteira responsabilidade da contratada, 
devendo entregar o empreendimento em perfeitas condições de operação, e, portanto, 
não poderá a licitante alegar desconhecer o local da obra, posteriormente. É de inteira 
responsabilidade da Proponente a verificação “in loco” das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta.  

Deverá a licitante apresentar ainda: 

Declaração do titular ou representante legal de que não possui em seu quadro 
funcional, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos de 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos de idade, em 
atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e de acordo 
com as determinações da Lei Federal nº. 9.854/99, em seus artigos 27, V e 78, XVIII, 
conforme modelo sugerido em anexo; 

Declaração que realizará Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma 

NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar, nesta licitação, do regime 

nciado e favorecido previsto naquela lei deverão apresentar: 

Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
, conforme modelo sugerido neste edital juntamente com os documentos 

do envelope de habilitação. 

idão expedida pela junta comercial que comprove a condição nos termos 
do art. 8 da IN n° 103, de 30 de abril de 2007 do Departamento Nacional do Registro do 
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As Proponentes interessadas em participar desta licitação poderão, 
nta realizar visita técnica no local de execução da 

acompanhamento de representante da 

As despesas decorrentes da visita, bem como as demais incorridas na fase de 
elaboração da proposta, correrão por conta da empresa interessada, sem qualquer direito 

O empreendimento ser realizado sob inteira responsabilidade da contratada, 
o em perfeitas condições de operação, e, portanto, 

não poderá a licitante alegar desconhecer o local da obra, posteriormente. É de inteira 
responsabilidade da Proponente a verificação “in loco” das dificuldades e 

Declaração do titular ou representante legal de que não possui em seu quadro 
funcional, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos de 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos de idade, em 
atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e de acordo 
com as determinações da Lei Federal nº. 9.854/99, em seus artigos 27, V e 78, XVIII, 

Declaração que realizará Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
PCMAT, conforme estabelecido na Norma 

As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar, nesta licitação, do regime 

Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
, conforme modelo sugerido neste edital juntamente com os documentos 

idão expedida pela junta comercial que comprove a condição nos termos 
do art. 8 da IN n° 103, de 30 de abril de 2007 do Departamento Nacional do Registro do 
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8.2.2- A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida no
art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006:
 
8.2.2.1. Deverão, no entanto, apresentar os documentos acima relacionados mesmo que 
apresentem alguma restrição. 
 
8.2.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, e
neste edital, será assegurado à(s) microempresas e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária
deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for
declarada(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critéri
para a regulamentação da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
 
8.2.2.3. A não regularização da documentação no prazo previsto n
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da Lei 
8.666/93, sendo facultado a Administração convocar as licitantes remanescentes para formalizar 
instrumento de contrato, na ordem de classi
 
8.2.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão estar cadastradas, mesmo que a 
documentação de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista apresente alguma restrição.
 
8.2.4- As empresas enquadradas no reg
empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste Edital poderão 
participar normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as empresas não 
enquadradas neste regime. 
 
8.2.5- Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido 
às microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123/06, as empresas 
que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do seu Art

 
9. DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO(S):
 
9.1- A Documentação pertinente ao Envelope “B” 
ser impressa em papel timbrado, por processo mecânico ou informatizado, devidamente 
numerada, rubricada e assinada pelo titular da e
obrigatoriamente as peças adiante relacionadas:

 
9.1.1- Proposta para a obra que a licitante pretende concorrer, da qual constarão, 
necessariamente, os seguintes elementos:
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A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida no
art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006: 

8.2.2.1. Deverão, no entanto, apresentar os documentos acima relacionados mesmo que 
 

8.2.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, e
neste edital, será assegurado à(s) microempresas e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária
deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for
declarada(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério da administração de PMJ, 
para a regulamentação da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

8.2.2.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.2.2.2. implicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da Lei 
8.666/93, sendo facultado a Administração convocar as licitantes remanescentes para formalizar 
instrumento de contrato, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão estar cadastradas, mesmo que a 
documentação de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista apresente alguma restrição.

As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e 
empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste Edital poderão 
participar normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as empresas não 

Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido 
às microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123/06, as empresas 
que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do seu Art. 3º.

9. DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇO(S): 

A Documentação pertinente ao Envelope “B” – Proposta(s) de Preço(s) 
ser impressa em papel timbrado, por processo mecânico ou informatizado, devidamente 
numerada, rubricada e assinada pelo titular da empresa ou representante legal, contendo 
obrigatoriamente as peças adiante relacionadas: 

Proposta para a obra que a licitante pretende concorrer, da qual constarão, 
necessariamente, os seguintes elementos: 
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A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida nos termos do 

8.2.2.1. Deverão, no entanto, apresentar os documentos acima relacionados mesmo que 

8.2.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, exigida 
neste edital, será assegurado à(s) microempresas e empresa(s) de pequeno porte adjudicatária (s) 
deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for (em) 

o da administração de PMJ, 
para a regulamentação da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

o subitem 8.2.2.2. implicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da Lei 
8.666/93, sendo facultado a Administração convocar as licitantes remanescentes para formalizar 

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão estar cadastradas, mesmo que a 
documentação de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista apresente alguma restrição. 

ime diferenciado e favorecido das microempresas e 
empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste Edital poderão 
participar normalmente do certame, porém em igualdade de condições com as empresas não 

Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido 
às microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123/06, as empresas 

. 3º. 

Proposta(s) de Preço(s) – deverá 
ser impressa em papel timbrado, por processo mecânico ou informatizado, devidamente 

mpresa ou representante legal, contendo 

Proposta para a obra que a licitante pretende concorrer, da qual constarão, 
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a) Preço global da proposta, em algarismo e p

orçamentária, expresso em Real (R$);
 
b) Prazo de execução das obras;
 
c) Prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, a 

partir da data de entrega da mesma;
 
d) Indicação do nome, CPF/MF e cargo 

deverá assinar o contrato caso seja vencedora.
 
e) Declaração de que todas as despesas decorrentes da elaboração da(s) proposta(s) 

correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer 
natureza. 
 
9.1.2- A Planilha Orçamentária, fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com 
custos unitários de cada item de serviço. O BDI, que incidirá sob o somatório dos custos 
totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado á parte, ao final da pla
forma analítica que permite a pronta visualização de cada um de seus componentes.
 
9.1.3- Cronograma físico-financeiro

 
a) Pelo sistema de barras, a evolução física da
 
b) em percentuais do valor total da proposta;
 
c) valor do faturamento mensal previsto; e
 
d) valor acumulado do faturamento pre

 
9.1.4- cada licitante deverá
preços unitários de cada um dos serviços, o cronograma físico financeiro e a 
composição dos encargos sociais
 
9.1.5- Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada 
adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além 
impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
 
9.1.6 – A fórmula para cálculo do BDI é:
 
 [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)
 
9.1.7 – No caso do orçamento estimado, foram adotados os seguintes valo
conduziram a um BDI de 25

 A D O   D E   A L A G O A S 
Câmara Municipal de Rio Largo 

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº - CEP 57100-000 – CNPJ – 24.472.003/0001-96 FONE: (82) 3261

Preço global da proposta, em algarismo e por extenso, de acordo com a planilha 
orçamentária, expresso em Real (R$); 

Prazo de execução das obras; 

Prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da data de entrega da mesma; 

Indicação do nome, CPF/MF e cargo na empresa, do responsável legal que 
deverá assinar o contrato caso seja vencedora. 

Declaração de que todas as despesas decorrentes da elaboração da(s) proposta(s) 
correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer 

A Planilha Orçamentária, fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com 
custos unitários de cada item de serviço. O BDI, que incidirá sob o somatório dos custos 
totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado á parte, ao final da pla
forma analítica que permite a pronta visualização de cada um de seus componentes.

financeiro da obra pela qual a licitante pretende concorrer:

e barras, a evolução física da obra ao longo do prazo de execu

em percentuais do valor total da proposta; 

valor do faturamento mensal previsto; e 

valor acumulado do faturamento previsto, ao longo da execução da obra

cada licitante deverá apresentar a planilha orçamentária, a composição de 
rios de cada um dos serviços, o cronograma físico financeiro e a 

composição dos encargos sociais 

Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada 
adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além 
impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

A fórmula para cálculo do BDI é: 

IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)-1]*100 

No caso do orçamento estimado, foram adotados os seguintes valo
25,00%: 
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or extenso, de acordo com a planilha 

Prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, a 

na empresa, do responsável legal que 

Declaração de que todas as despesas decorrentes da elaboração da(s) proposta(s) 
correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer 

A Planilha Orçamentária, fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com 
custos unitários de cada item de serviço. O BDI, que incidirá sob o somatório dos custos 
totais de cada item de serviço, deverá estar apresentado á parte, ao final da planilha, em 
forma analítica que permite a pronta visualização de cada um de seus componentes. 

a licitante pretende concorrer: 

ao longo do prazo de execução; 

visto, ao longo da execução da obra. 

ria, a composição de 
rios de cada um dos serviços, o cronograma físico financeiro e a 

Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada 
adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos 
impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 

No caso do orçamento estimado, foram adotados os seguintes valores, que 
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a) A parcela IMP deverá considerar apenas os valores de PIS, COFINS e ISS. A 
provisão para pagamento IRPJ e da CSSL deverá estar embutida no lucro bruto 

 
9.1.8 – Cada licitante deverá verificar todos os elementos
planilhas orçamentárias antes da abertura das propostas, como também as informações 
in loco, e qualquer divergência encontrada, comunicar á Comissão Permanente de 
Licitação, sob pena de não poder questioná
 
9.1.9 – Cada licitante deverá apresentar tabela de composição dos encargos sociais
 
9.2- Declaração de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, 
diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita 
execução da(s) obra(s) objeto desta licitação, constituindo
remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou 
serviço não incluso neste Edital
 
9.3-. Ocorrendo divergência entre os valores dos preços unitários e os totai
de cada item, prevalecerão os primeiros. No caso de discrepância entre valores expostos 
em algarismos e as correspondentes indicações por extenso, dar
últimos. 
 
10. DOS ATOS DA SESSÃO:
 
10.1- FASE DE HABILITAÇÃO:
 
10.1.1- A Comissão Permanente de Licitação desta Administração, considerada aberta a 
sessão pública, procederá preliminarmente ao credenciamento, recebendo das mãos dos 
representantes/titulares das licitantes os documentos relacionados neste instrumento. Em 
seguida, será declarado o resultado do feito abrindo
a palavra aos representantes/titulares que poderão tecer considerações acerca da citada 
fase; 
  
10.1.2- Serão recebidos simultaneamente os envelopes “A” e “B” das licit
seguida, serão rubricados por todos os presentes os envelopes “A”, abertos logo em 
seguida, sendo analisados seus respectivos conteúdos; 
 
10.1.3- Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a 
sessão para análise da documentação de habilitação, e bem assim, proceder à realização 
de diligências e consultas técnicas conforme sua necessidade, para tanto, deverá 
determinar nova data e horário para continuidade do feito. Fato que deverá estar 
consubstanciado em Ata assin
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A parcela IMP deverá considerar apenas os valores de PIS, COFINS e ISS. A 
provisão para pagamento IRPJ e da CSSL deverá estar embutida no lucro bruto 

Cada licitante deverá verificar todos os elementos, quantitativos,
antes da abertura das propostas, como também as informações 

e qualquer divergência encontrada, comunicar á Comissão Permanente de 
Licitação, sob pena de não poder questioná-las posteriormente; 

Cada licitante deverá apresentar tabela de composição dos encargos sociais

Declaração de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, 
diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita 

obra(s) objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única 
remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou 
serviço não incluso neste Edital. 

. Ocorrendo divergência entre os valores dos preços unitários e os totai
de cada item, prevalecerão os primeiros. No caso de discrepância entre valores expostos 
em algarismos e as correspondentes indicações por extenso, dar-se-á prevalência a estes 

10. DOS ATOS DA SESSÃO: 

FASE DE HABILITAÇÃO: 

A Comissão Permanente de Licitação desta Administração, considerada aberta a 
sessão pública, procederá preliminarmente ao credenciamento, recebendo das mãos dos 
representantes/titulares das licitantes os documentos relacionados neste instrumento. Em 
eguida, será declarado o resultado do feito abrindo-se vistas a documentação, facultada 

a palavra aos representantes/titulares que poderão tecer considerações acerca da citada 

Serão recebidos simultaneamente os envelopes “A” e “B” das licit
seguida, serão rubricados por todos os presentes os envelopes “A”, abertos logo em 
seguida, sendo analisados seus respectivos conteúdos;  

Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a 
a documentação de habilitação, e bem assim, proceder à realização 

de diligências e consultas técnicas conforme sua necessidade, para tanto, deverá 
determinar nova data e horário para continuidade do feito. Fato que deverá estar 
consubstanciado em Ata assinada por todos os presentes; 
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A parcela IMP deverá considerar apenas os valores de PIS, COFINS e ISS. A 
provisão para pagamento IRPJ e da CSSL deverá estar embutida no lucro bruto – LB. 

, quantitativos, projetos e 
antes da abertura das propostas, como também as informações 

e qualquer divergência encontrada, comunicar á Comissão Permanente de 

Cada licitante deverá apresentar tabela de composição dos encargos sociais. 

Declaração de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, 
diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita 

se, portanto, na única 
remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou 

. Ocorrendo divergência entre os valores dos preços unitários e os totais resultantes 
de cada item, prevalecerão os primeiros. No caso de discrepância entre valores expostos 

á prevalência a estes 

A Comissão Permanente de Licitação desta Administração, considerada aberta a 
sessão pública, procederá preliminarmente ao credenciamento, recebendo das mãos dos 
representantes/titulares das licitantes os documentos relacionados neste instrumento. Em 

se vistas a documentação, facultada 
a palavra aos representantes/titulares que poderão tecer considerações acerca da citada 

Serão recebidos simultaneamente os envelopes “A” e “B” das licitantes. Em 
seguida, serão rubricados por todos os presentes os envelopes “A”, abertos logo em 

Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a 
a documentação de habilitação, e bem assim, proceder à realização 

de diligências e consultas técnicas conforme sua necessidade, para tanto, deverá 
determinar nova data e horário para continuidade do feito. Fato que deverá estar 
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10.1.4- Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e 
envelopes “B” ora lacrados, deverão ser rubricados pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelas licitantes, ficando em poder da Administração até o 
sessão; 
 
10.1.5- Analisados os documentos de habilitação e dando sequência, serão divulgados 
os resultados obtidos, com vistas a toda documentação aos representantes/titulares e 
demais presentes que demonstrarem interesse em assim proceder;  
     
10.1.6- Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão 
poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a habilitação, hipótese em que 
tudo deverá constar da ata que documentar a sessão, a qual deverá ser assinada po
todos os membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. A 
decisão do licitante de renunciar ou não direto ao prezo recursal para eventual 
interposição posterior deve ficar explicitada em ata.
 
10.1.7- Não estando presentes à sessão 
que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, após a 
análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas, a Comissão fará 
publicar, por intermédio de todos os 
incluindo-se os e-mails dos licitantes, sua decisão quanto à habilitação, o que abrirá o 
decurso do prazo recursal. 
 
10.1.8- Decorrido o período recursal, sem a interposição de recursos ou apreciados os 
eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão marcará a data para abertura dos 
envelopes “Proposta(s) de Preço(s)” das licitantes habilitadas.
 
10.1.9- Se todos os licitantes forem inabilitados a Comissão poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimadas das 
causas que resultaram nos respectivos fatos;
 
10.1.10- Será devolvido inviolado o Envelope "B" da licitante inabilitada, decorrido o 
prazo legal sem interposição de Recurso, havido a 
do mesmo durante a sessão ou, após julgado improcedente o recurso;
 
10.1.11- A inabilitação da licitante importa preclusão de direito em participar das fases 
subsequentes do Certame; 
 
10.1.12- A Administração juntamente
responsabilizarão por documentos e/ou propostas entregues em endereço diverso ao 
mencionado no preâmbulo deste Edital, ou, que chegarem na sessão pública após 
encerrada a etapa de credenciamento. Nesse caso, 
devolvidos aos proponentes sem qualquer avaliação dos mesmos;
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Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e 
envelopes “B” ora lacrados, deverão ser rubricados pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelas licitantes, ficando em poder da Administração até o 

Analisados os documentos de habilitação e dando sequência, serão divulgados 
os resultados obtidos, com vistas a toda documentação aos representantes/titulares e 
demais presentes que demonstrarem interesse em assim proceder;   

Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão 
los direta e verbalmente da decisão sobre a habilitação, hipótese em que 

tudo deverá constar da ata que documentar a sessão, a qual deverá ser assinada po
todos os membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. A 
decisão do licitante de renunciar ou não direto ao prezo recursal para eventual 
interposição posterior deve ficar explicitada em ata. 

Não estando presentes à sessão os representantes de todas as licitantes, ou ainda 
que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, após a 
análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas, a Comissão fará 
publicar, por intermédio de todos os meios utilizados quando da publicação da licitação, 

dos licitantes, sua decisão quanto à habilitação, o que abrirá o 
 

Decorrido o período recursal, sem a interposição de recursos ou apreciados os 
ventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão marcará a data para abertura dos 

envelopes “Proposta(s) de Preço(s)” das licitantes habilitadas. 

Se todos os licitantes forem inabilitados a Comissão poderá fixar aos licitantes o 
ito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimadas das 

causas que resultaram nos respectivos fatos; 

Será devolvido inviolado o Envelope "B" da licitante inabilitada, decorrido o 
prazo legal sem interposição de Recurso, havido a desistência expressa da interposição 
do mesmo durante a sessão ou, após julgado improcedente o recurso; 

A inabilitação da licitante importa preclusão de direito em participar das fases 
 

A Administração juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, não se 
responsabilizarão por documentos e/ou propostas entregues em endereço diverso ao 
mencionado no preâmbulo deste Edital, ou, que chegarem na sessão pública após 
encerrada a etapa de credenciamento. Nesse caso, os documentos e as propostas serão 
devolvidos aos proponentes sem qualquer avaliação dos mesmos; 
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Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e 
envelopes “B” ora lacrados, deverão ser rubricados pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelas licitantes, ficando em poder da Administração até o dia da nova 

Analisados os documentos de habilitação e dando sequência, serão divulgados 
os resultados obtidos, com vistas a toda documentação aos representantes/titulares e 

Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão 
los direta e verbalmente da decisão sobre a habilitação, hipótese em que 

tudo deverá constar da ata que documentar a sessão, a qual deverá ser assinada por 
todos os membros da Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. A 
decisão do licitante de renunciar ou não direto ao prezo recursal para eventual 

os representantes de todas as licitantes, ou ainda 
que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, após a 
análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas, a Comissão fará 

meios utilizados quando da publicação da licitação, 
dos licitantes, sua decisão quanto à habilitação, o que abrirá o 

Decorrido o período recursal, sem a interposição de recursos ou apreciados os 
ventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão marcará a data para abertura dos 

Se todos os licitantes forem inabilitados a Comissão poderá fixar aos licitantes o 
ito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimadas das 

Será devolvido inviolado o Envelope "B" da licitante inabilitada, decorrido o 
desistência expressa da interposição 

A inabilitação da licitante importa preclusão de direito em participar das fases 

com a Comissão Permanente de Licitação, não se 
responsabilizarão por documentos e/ou propostas entregues em endereço diverso ao 
mencionado no preâmbulo deste Edital, ou, que chegarem na sessão pública após 

os documentos e as propostas serão 
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10.1.13- Para efeito do subitem anterior, não serão consideradas as declarações e/ou 
documentos entregues ou emitidos posteriormente;
 
10.1.14- Não serão objeto de exame ou deliberação os fatos ou alegações não 
pronunciadas, até o encerramento de cada sessão, bem como, as não inseridas nas 
respectivas atas, não cabendo, consequentemente, aos ausentes o direito a qualquer 
reclamação; 
 
10.1.15- Será inabilitada a
conhecimento da Comissão Permanente de Licitação, possuam o caráter de justificar o 
reexame dos requisitos de habilitação (jurídico, fiscal, técnico, econômico
daquela anteriormente considerad
das Propostas; 
 
10.1.16- Será lavrada a ata circunstanciada da sessão, contendo as principais 
ocorrências, a qual será assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos 
representantes/titulares das lic
 
10.1.17- A avaliação dos documentos será vinculada aos critérios e exigências contidas 
neste Instrumento;  
 
10.1.18- À Comissão reserva
de documentos apresentados;
 
10.1.19- Serão inabilitadas as licitantes cuja documentação se apresente incompleta ou 
irregular na forma das exigências expressas neste instrumento.
 
10.1.20- Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, referente à fase de 
habilitação, caberá recurso adminis
 
10.1.21- Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será 
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente aceito pela Adminis
 
10.1.22- Os envelopes com os documentos relativos à(s) “Proposta(s) de Preço(s)” das 
licitantes inabilitadas, não retirados pelos seus representantes na data marcada para sua 
abertura, permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados, duran
(vinte) dias consecutivos contados da data citada acima. Findo este prazo, sem que 
sejam retirados, serão destruídos.
 
10.2- FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS E JULGAMENTO FINAL:
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Para efeito do subitem anterior, não serão consideradas as declarações e/ou 
documentos entregues ou emitidos posteriormente; 

to de exame ou deliberação os fatos ou alegações não 
pronunciadas, até o encerramento de cada sessão, bem como, as não inseridas nas 
respectivas atas, não cabendo, consequentemente, aos ausentes o direito a qualquer 

Será inabilitada a licitante quando fatos supervenientes, chegados ao 
conhecimento da Comissão Permanente de Licitação, possuam o caráter de justificar o 
reexame dos requisitos de habilitação (jurídico, fiscal, técnico, econômico
daquela anteriormente considerada habilitada, mesmo após a abertura dos Envelopes 

Será lavrada a ata circunstanciada da sessão, contendo as principais 
ocorrências, a qual será assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos 
representantes/titulares das licitantes participantes; 

A avaliação dos documentos será vinculada aos critérios e exigências contidas 

À Comissão reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos ou comprovações 
de documentos apresentados; 

Serão inabilitadas as licitantes cuja documentação se apresente incompleta ou 
irregular na forma das exigências expressas neste instrumento. 

Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, referente à fase de 
habilitação, caberá recurso administrativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será 
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente aceito pela Administração. 

Os envelopes com os documentos relativos à(s) “Proposta(s) de Preço(s)” das 
licitantes inabilitadas, não retirados pelos seus representantes na data marcada para sua 
abertura, permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados, duran
(vinte) dias consecutivos contados da data citada acima. Findo este prazo, sem que 
sejam retirados, serão destruídos. 

FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS E JULGAMENTO FINAL:
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Para efeito do subitem anterior, não serão consideradas as declarações e/ou 

to de exame ou deliberação os fatos ou alegações não 
pronunciadas, até o encerramento de cada sessão, bem como, as não inseridas nas 
respectivas atas, não cabendo, consequentemente, aos ausentes o direito a qualquer 

licitante quando fatos supervenientes, chegados ao 
conhecimento da Comissão Permanente de Licitação, possuam o caráter de justificar o 
reexame dos requisitos de habilitação (jurídico, fiscal, técnico, econômico-financeiro) 

a habilitada, mesmo após a abertura dos Envelopes 

Será lavrada a ata circunstanciada da sessão, contendo as principais 
ocorrências, a qual será assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos 

A avaliação dos documentos será vinculada aos critérios e exigências contidas 

se o direito de solicitar esclarecimentos ou comprovações 

Serão inabilitadas as licitantes cuja documentação se apresente incompleta ou 

Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, referente à fase de 
trativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será 
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo por motivo justo decorrente 

Os envelopes com os documentos relativos à(s) “Proposta(s) de Preço(s)” das 
licitantes inabilitadas, não retirados pelos seus representantes na data marcada para sua 
abertura, permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados, durante 20 
(vinte) dias consecutivos contados da data citada acima. Findo este prazo, sem que 

FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS E JULGAMENTO FINAL: 
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10.2.1- Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes Documentos de
de Preço(s) das licitantes habilitadas, os quais serão rubricados folha por folha pela 
Comissão e pelos representantes das licitantes presentes.
 
10.2.2- A(s) Proposta(s) de Preço(s) apresentada(s) em desacordo com o estabelecido 
neste Edital, bem como a(s) que apresentar(em) preço(s) global estimado pela 
Administração superior(es) ao(s) máximo(s) estabelecido(s) neste Edital, ou 
manifestamente inexequível, serão desclassificadas, não se admitindo complementação 
posterior. 
 
10.2.3- Para efeito dos termos aduzidos no subitem anterior consideram
 

a) Preço Inexequível: 30% (trinta por cento) abaixo do estimado pela 
Administração; 

 
10.2.4- Não se admitirá(ão) proposta(s) que apresente(m) preço(s) global(ais) ou 
unitário(s) simbólico(s), irrisório(
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
 
10.2.5- Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da 
documentação quanto à classificação das Propostas de Preços.
 
10.2.6- Suspensa a reunião, todos os documentos da(s) Proposta(s) de Preço(s) fica
em poder da Comissão, após serem rubricados por todos seus membros e pelos 
representantes/titulares das licitantes presentes.
 
10.2.7- Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das Propostas de 
Preços, ou para a realização de diligências
das mesmas e decidirá sobre a classificação final de cada licitante.
 
10.2.8- Caso estejam presentes os representantes/titulares de todas as licitantes, a 
Comissão poderá intimá-los direta e verbalmente da deci
Propostas de Preços, hipótese em que tudo deverá constar da ata que documentar a 
sessão, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos 
representantes/titulares das licitantes presentes.
 
10.2.9- Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a própria reunião, da 
decisão da Comissão sobre a classificação das Propostas de Preços e dispondo
renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá 
constar expressamente da ata que documentar a reunião, a qual, necessariamente deverá 
ser assinada por todas elas. A m
começará a fluir, desde então, o prazo recursal.
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Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes Documentos de
de Preço(s) das licitantes habilitadas, os quais serão rubricados folha por folha pela 
Comissão e pelos representantes das licitantes presentes. 

A(s) Proposta(s) de Preço(s) apresentada(s) em desacordo com o estabelecido 
bem como a(s) que apresentar(em) preço(s) global estimado pela 

Administração superior(es) ao(s) máximo(s) estabelecido(s) neste Edital, ou 
manifestamente inexequível, serão desclassificadas, não se admitindo complementação 

dos termos aduzidos no subitem anterior consideram-

Preço Inexequível: 30% (trinta por cento) abaixo do estimado pela 

Não se admitirá(ão) proposta(s) que apresente(m) preço(s) global(ais) ou 
unitário(s) simbólico(s), irrisório(s) ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

alidade da remuneração. 

Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da 
documentação quanto à classificação das Propostas de Preços. 

Suspensa a reunião, todos os documentos da(s) Proposta(s) de Preço(s) fica
em poder da Comissão, após serem rubricados por todos seus membros e pelos 
representantes/titulares das licitantes presentes. 

Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das Propostas de 
Preços, ou para a realização de diligências ou consultas, a Comissão procederá à análise 
das mesmas e decidirá sobre a classificação final de cada licitante. 

Caso estejam presentes os representantes/titulares de todas as licitantes, a 
los direta e verbalmente da decisão sobre a classificação das 

Propostas de Preços, hipótese em que tudo deverá constar da ata que documentar a 
sessão, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos 
representantes/titulares das licitantes presentes. 

todas as licitantes direta e verbalmente, durante a própria reunião, da 
decisão da Comissão sobre a classificação das Propostas de Preços e dispondo
renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá 

samente da ata que documentar a reunião, a qual, necessariamente deverá 
ser assinada por todas elas. A manifestação por uma das licitantes em interpor recurso, 
começará a fluir, desde então, o prazo recursal. 
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Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes Documentos de Proposta(s) 
de Preço(s) das licitantes habilitadas, os quais serão rubricados folha por folha pela 

A(s) Proposta(s) de Preço(s) apresentada(s) em desacordo com o estabelecido 
bem como a(s) que apresentar(em) preço(s) global estimado pela 

Administração superior(es) ao(s) máximo(s) estabelecido(s) neste Edital, ou 
manifestamente inexequível, serão desclassificadas, não se admitindo complementação 

-se:  

Preço Inexequível: 30% (trinta por cento) abaixo do estimado pela 

Não se admitirá(ão) proposta(s) que apresente(m) preço(s) global(ais) ou 
s) ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da 

Suspensa a reunião, todos os documentos da(s) Proposta(s) de Preço(s) ficarão 
em poder da Comissão, após serem rubricados por todos seus membros e pelos 

Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das Propostas de 
ou consultas, a Comissão procederá à análise 

Caso estejam presentes os representantes/titulares de todas as licitantes, a 
são sobre a classificação das 

Propostas de Preços, hipótese em que tudo deverá constar da ata que documentar a 
sessão, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos 

todas as licitantes direta e verbalmente, durante a própria reunião, da 
decisão da Comissão sobre a classificação das Propostas de Preços e dispondo-se elas a 
renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá 

samente da ata que documentar a reunião, a qual, necessariamente deverá 
anifestação por uma das licitantes em interpor recurso, 
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10.2.10- Não estando presentes à sessão os rep
ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a 
Comissão, após o recebimento de novas propostas, se for o caso, e depois da análise da 
documentação ou a realização de dili
Oficial sua decisão quanto à classificação final das licitantes, o que abrirá o decurso do 
prazo recursal. 
 
10.2.11- Quando todas as Propostas de Preços forem desclassificadas, a Administração 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas de 
preço, escoimadas das causas que determinaram a desclassificação.
 
10.2.12- As licitantes serão classificadas em função de seus preços, os quais serão 
listados em ordem crescente, send
apresentar o menor preço. 
 
10.2.13- Ocorrendo empate, será assegurada a preferência de contratação para as 
empresas que apresentaram o documento especificado no subitem 8.2.1.1 deste edital, 
declarando a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.
 
10.2.13.1- 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 classif
 
10.2.13.2- Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada será notificada para apresentar nova proposta de preço, com preço inferior 
ao da proposta mais bem classificada de acordo com o subitem 
proposta de preço, acompanhada dos respectivos anexos (Orçamento Detalhado e 
Cronograma Físico-financeiro), deverá ser apresentada em até 3 (três) dias úteis, em 
sessão marcada pela Comissão.
 
10.2.13.3- Tendo sido apresentada nova propost
sendo considerada válida, a proponente será declarada vencedora do certame. 
 
10.2.13.4- Não ocorrendo a apresentação de nova proposta válida, ou havendo a 
desistência da empresa notificada, serão convocadas as mic
pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
11.2.13.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, na forma dos 
subitens subsequentes. 
 
10.2.14- Na hipótese de não apresentaçã
ou empresas de pequeno porte, será declarada vencedora da licitação a empresa que 
originalmente apresentou a proposta classificada em primeiro lugar.
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Não estando presentes à sessão os representantes/titulares de todas as licitantes, 
ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a 
Comissão, após o recebimento de novas propostas, se for o caso, e depois da análise da 
documentação ou a realização de diligências ou consultas, fará publicar na Imprensa 
Oficial sua decisão quanto à classificação final das licitantes, o que abrirá o decurso do 

Quando todas as Propostas de Preços forem desclassificadas, a Administração 
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas de 

preço, escoimadas das causas que determinaram a desclassificação. 

As licitantes serão classificadas em função de seus preços, os quais serão 
listados em ordem crescente, sendo classificada em primeiro lugar a proposta que 

Ocorrendo empate, será assegurada a preferência de contratação para as 
empresas que apresentaram o documento especificado no subitem 8.2.1.1 deste edital, 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

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 classificada em primeiro lugar. 

Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada será notificada para apresentar nova proposta de preço, com preço inferior 
ao da proposta mais bem classificada de acordo com o subitem anterior. A nova 
proposta de preço, acompanhada dos respectivos anexos (Orçamento Detalhado e 

financeiro), deverá ser apresentada em até 3 (três) dias úteis, em 
sessão marcada pela Comissão. 

Tendo sido apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior, e esta 
sendo considerada válida, a proponente será declarada vencedora do certame. 

Não ocorrendo a apresentação de nova proposta válida, ou havendo a 
desistência da empresa notificada, serão convocadas as microempresas ou empresas de 
pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
11.2.13.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, na forma dos 

Na hipótese de não apresentação de nova proposta válida pelas microempresas 
ou empresas de pequeno porte, será declarada vencedora da licitação a empresa que 
originalmente apresentou a proposta classificada em primeiro lugar. 
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resentantes/titulares de todas as licitantes, 
ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a 
Comissão, após o recebimento de novas propostas, se for o caso, e depois da análise da 

gências ou consultas, fará publicar na Imprensa 
Oficial sua decisão quanto à classificação final das licitantes, o que abrirá o decurso do 

Quando todas as Propostas de Preços forem desclassificadas, a Administração 
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas de 

As licitantes serão classificadas em função de seus preços, os quais serão 
o classificada em primeiro lugar a proposta que 

Ocorrendo empate, será assegurada a preferência de contratação para as 
empresas que apresentaram o documento especificado no subitem 8.2.1.1 deste edital, 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 

Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada será notificada para apresentar nova proposta de preço, com preço inferior 

anterior. A nova 
proposta de preço, acompanhada dos respectivos anexos (Orçamento Detalhado e 

financeiro), deverá ser apresentada em até 3 (três) dias úteis, em 

a, nos termos do subitem anterior, e esta 
sendo considerada válida, a proponente será declarada vencedora do certame.  

Não ocorrendo a apresentação de nova proposta válida, ou havendo a 
roempresas ou empresas de 

pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
11.2.13.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, na forma dos 

o de nova proposta válida pelas microempresas 
ou empresas de pequeno porte, será declarada vencedora da licitação a empresa que 
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10.2.15- O disposto no subitem anterior somente se aplicará
originalmente classificada em primeiro lugar não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte.
 
10.2.16- Ocorrendo o empate dos preços entre duas ou mais propostas apresentadas por 
empresas não consideradas ME ou E
público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, para em sessão pública 
acompanhar o seu processamento, o qual deverá ser feito através da aposição em 
cédulas dos nomes das licitantes empatadas
colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a 
primeira classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se 
classifiquem todas as licitantes então empatadas.
 
10.2.17- Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as 
convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.
 
10.2.18- A Administração, através da sua Comissão, apreciará as Propostas de Preços 
das licitantes habilitadas, des
omissões, rasuras, erros substanciais ou desatendam as condições exigidas; apresentar 
preço baseado em outra(s) proposta(s); apresentar preço(s) unitário(s) nulo(s), e/ou 
simbólico(s).  
 
10.2.19- Publicado o resultado do julgamento da licitação nos mesmos meios para sua 
realização, decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo 
recursal sem sua interposição e, se for o caso, efetuada a regularização da documentação 
relativa à regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora, o julgamento da 
licitação será submetido à autoridade contratante para homologação do procedimento, 
adjudicação de seu objeto à licitante vencedora e decisão quanto à contratação.
 
10.3- Serão desclassificadas ainda as propostas que:
 
10.3.1. Apresentarem o “jogo de planilha”. Considerar
observados que os valores unitários dos itens constantes das propostas apresentarem 
preços superiores a 8,9% do estimado para o mesmo, e consta
enviado as licitantes, nos termos do acordão 1616/2008 Plenário (Sumário) do TCU.
  
10.3.2. Apresentarem composição de BDI de forma diversa ao mínimo exigido no 
ACÓRDÃO Nº 2369/2011 
 
11. DOS RECURSOS: 
 
11.1- Das decisões proferidas pela Comissão caberão Recursos conforme previsão do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
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O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a proposta 
originalmente classificada em primeiro lugar não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Ocorrendo o empate dos preços entre duas ou mais propostas apresentadas por 
empresas não consideradas ME ou EPP, a classificação final se fará por sorteio em ato 
público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, para em sessão pública 
acompanhar o seu processamento, o qual deverá ser feito através da aposição em 
cédulas dos nomes das licitantes empatadas, sendo que ditas cédulas deverão ser 
colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a 
primeira classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se 
classifiquem todas as licitantes então empatadas. 

Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as 
convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

A Administração, através da sua Comissão, apreciará as Propostas de Preços 
das licitantes habilitadas, desclassificando aquelas que apresentarem propostas com 
omissões, rasuras, erros substanciais ou desatendam as condições exigidas; apresentar 
preço baseado em outra(s) proposta(s); apresentar preço(s) unitário(s) nulo(s), e/ou 

do o resultado do julgamento da licitação nos mesmos meios para sua 
realização, decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo 
recursal sem sua interposição e, se for o caso, efetuada a regularização da documentação 

idade fiscal e trabalhista da licitante vencedora, o julgamento da 
licitação será submetido à autoridade contratante para homologação do procedimento, 
adjudicação de seu objeto à licitante vencedora e decisão quanto à contratação.

adas ainda as propostas que: 

10.3.1. Apresentarem o “jogo de planilha”. Considerar-se-á jogo de planilha quando 
observados que os valores unitários dos itens constantes das propostas apresentarem 
preços superiores a 8,9% do estimado para o mesmo, e constantes no projeto básico 
enviado as licitantes, nos termos do acordão 1616/2008 Plenário (Sumário) do TCU.

10.3.2. Apresentarem composição de BDI de forma diversa ao mínimo exigido no 
ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU – Plenário. 

isões proferidas pela Comissão caberão Recursos conforme previsão do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93.  
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quando a proposta 
originalmente classificada em primeiro lugar não tiver sido apresentada por 

Ocorrendo o empate dos preços entre duas ou mais propostas apresentadas por 
PP, a classificação final se fará por sorteio em ato 

público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, para em sessão pública 
acompanhar o seu processamento, o qual deverá ser feito através da aposição em 

, sendo que ditas cédulas deverão ser 
colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a 
primeira classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se 

Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as 

A Administração, através da sua Comissão, apreciará as Propostas de Preços 
classificando aquelas que apresentarem propostas com 

omissões, rasuras, erros substanciais ou desatendam as condições exigidas; apresentar 
preço baseado em outra(s) proposta(s); apresentar preço(s) unitário(s) nulo(s), e/ou 

do o resultado do julgamento da licitação nos mesmos meios para sua 
realização, decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo 
recursal sem sua interposição e, se for o caso, efetuada a regularização da documentação 

idade fiscal e trabalhista da licitante vencedora, o julgamento da 
licitação será submetido à autoridade contratante para homologação do procedimento, 
adjudicação de seu objeto à licitante vencedora e decisão quanto à contratação. 

á jogo de planilha quando 
observados que os valores unitários dos itens constantes das propostas apresentarem 

ntes no projeto básico 
enviado as licitantes, nos termos do acordão 1616/2008 Plenário (Sumário) do TCU. 

10.3.2. Apresentarem composição de BDI de forma diversa ao mínimo exigido no 

isões proferidas pela Comissão caberão Recursos conforme previsão do 
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12.  DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO:
 
12.1- Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado a 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal qu
certame licitatório, procedendo a sua homologação e posterior ato adjudicatório.
 
13. DA CONTRATAÇÃO:
 
13.1- A licitante vencedora deverá assinar o contrato em conformidade com a minuta 
anexa até (03) três dias úteis ap
 
13.2- O presente Edital será parte integrante do contrato e a Minuta de Contrato anexa, 
integra este instrumento; 
 
13.3- Mediante prévia e expressa aprovação da Administração, a contratada poderá 
subcontratar partes da(s) obra(s), não superando o limite máximo de 30% (trinta por 
cento) do objeto; 
 
13.4- A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. Também 
providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc., decorrentes da movimentação das 
obras, bem como a recuperação e reconformação da(s) área(s) danificada(s) pelo uso do 
solo ou jazidas de qualquer natureza. Serão ainda removidas construções e instalações 
provisórias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela contratada.
 
14. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
 
14.1- O prazo para execução e conclusão da(s) obra(s
120 (cento e vinte) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;
 
14.2- A eventual reprovação da(s) obra(s), em qualquer fase de execução, não implicará 
em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplica
 
14.3- O prazo para conclusão da(s) obra(s) poderá ser alterado nas hipóteses previstas 
no contrato; 
 
14.4- O prazo de vigência do contrato, oriundo deste certame, será de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias contados a parti
 
15. DA FISCALIZAÇÃO:
 
15.1- A(s) obra(s) será(ão) fiscalizada(s) através de corpo técnico, credenciado pela 
Administração, o qual a contratada deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.
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12.  DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO: 

Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado a 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal que deliberará sobre a regularidade do 
certame licitatório, procedendo a sua homologação e posterior ato adjudicatório.

13. DA CONTRATAÇÃO: 

A licitante vencedora deverá assinar o contrato em conformidade com a minuta 
anexa até (03) três dias úteis após notificada pela Administração; 

O presente Edital será parte integrante do contrato e a Minuta de Contrato anexa, 

Mediante prévia e expressa aprovação da Administração, a contratada poderá 
obra(s), não superando o limite máximo de 30% (trinta por 

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
efeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. Também 

providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc., decorrentes da movimentação das 
obras, bem como a recuperação e reconformação da(s) área(s) danificada(s) pelo uso do 

lo ou jazidas de qualquer natureza. Serão ainda removidas construções e instalações 
provisórias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela contratada.

14. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O prazo para execução e conclusão da(s) obra(s) objeto desta licitação, será de 
120 (cento e vinte) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;

A eventual reprovação da(s) obra(s), em qualquer fase de execução, não implicará 
em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais;

O prazo para conclusão da(s) obra(s) poderá ser alterado nas hipóteses previstas 

O prazo de vigência do contrato, oriundo deste certame, será de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias contados a partir da data de sua celebração. 

15. DA FISCALIZAÇÃO: 

A(s) obra(s) será(ão) fiscalizada(s) através de corpo técnico, credenciado pela 
Administração, o qual a contratada deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.
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Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado a 
e deliberará sobre a regularidade do 

certame licitatório, procedendo a sua homologação e posterior ato adjudicatório. 

A licitante vencedora deverá assinar o contrato em conformidade com a minuta 

O presente Edital será parte integrante do contrato e a Minuta de Contrato anexa, 

Mediante prévia e expressa aprovação da Administração, a contratada poderá 
obra(s), não superando o limite máximo de 30% (trinta por 

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
efeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. Também 

providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc., decorrentes da movimentação das 
obras, bem como a recuperação e reconformação da(s) área(s) danificada(s) pelo uso do 

lo ou jazidas de qualquer natureza. Serão ainda removidas construções e instalações 
provisórias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela contratada. 

) objeto desta licitação, será de 
120 (cento e vinte) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço; 

A eventual reprovação da(s) obra(s), em qualquer fase de execução, não implicará 
ção das multas contratuais; 

O prazo para conclusão da(s) obra(s) poderá ser alterado nas hipóteses previstas 

O prazo de vigência do contrato, oriundo deste certame, será de 365 (trezentos e 

A(s) obra(s) será(ão) fiscalizada(s) através de corpo técnico, credenciado pela 
Administração, o qual a contratada deverá facilitar o pleno exercício de suas funções. 
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16. DO RECEBIMENTO DA(S) OBRA(
 
16.1- A(s) obra(s) objeto, desta licitação, será(ão) recebida(s) por uma comissão de 
técnicos nomeados pela Administração.
 
16.2- O(s) recebimento(s) dar
definitivo na forma prevista no contrato.
 
16.3- A(s) obra(s) somente será(ão) recebida(s), após o atendimento de todas as 
condições estabelecidas neste Edital e demais documentos que o integram.
 
18. DO REAJUSTAMENTO:
 
18.1- Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 
(doze) meses na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001. Após este período, os 
mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice 
Nacional da Construção Civil 
 
19. DAS PENALIDADES:
 
19.1- O descumprimento das condições previstas neste Edital, bem como a recusa 
injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e suje
licitante às sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/9, sem prejuízo para aplicação 
de multa fixada em até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.
 
19.2- Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mor
de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantida a prévia defesa:
 

I. Advertência; 
 
II. Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Gui

Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo 
Contratante): 

 
a) de 0,5% por dia de atraso na entrega do(s) serviços(s), calculada sobre o valor 

total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, lim
mesmo valor; 

 
b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do 

contrato; 
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16. DO RECEBIMENTO DA(S) OBRA(S): 

A(s) obra(s) objeto, desta licitação, será(ão) recebida(s) por uma comissão de 
técnicos nomeados pela Administração. 

O(s) recebimento(s) dar-se-á(ão) mediante termos de recebimento, provisório e 
definitivo na forma prevista no contrato. 

A(s) obra(s) somente será(ão) recebida(s), após o atendimento de todas as 
condições estabelecidas neste Edital e demais documentos que o integram.

18. DO REAJUSTAMENTO: 

Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 
(doze) meses na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001. Após este período, os 
mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice 
Nacional da Construção Civil - INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas.

ALIDADES: 

O descumprimento das condições previstas neste Edital, bem como a recusa 
injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e suje
licitante às sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/9, sem prejuízo para aplicação 
de multa fixada em até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação.

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mor
de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantida a prévia defesa:

Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Gui
Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo 

de 0,5% por dia de atraso na entrega do(s) serviços(s), calculada sobre o valor 
total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, lim

de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do 
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A(s) obra(s) objeto, desta licitação, será(ão) recebida(s) por uma comissão de 

á(ão) mediante termos de recebimento, provisório e 

A(s) obra(s) somente será(ão) recebida(s), após o atendimento de todas as 
condições estabelecidas neste Edital e demais documentos que o integram. 

Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 
(doze) meses na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001. Após este período, os 
mesmos serão reajustados na mesma periodicidade e com base na variação do Índice 

INCC, coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas. 

O descumprimento das condições previstas neste Edital, bem como a recusa 
injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará o 
licitante às sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/9, sem prejuízo para aplicação 
de multa fixada em até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora 
de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantida a prévia defesa: 

Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de 
Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pelo 

de 0,5% por dia de atraso na entrega do(s) serviços(s), calculada sobre o valor 
total das etapas não concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do 

de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do 
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c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou 

condição do contrato não especificada nas alíneas “a” e “b” d
dobro na reincidência; 

 
d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral 

da Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das 
demais sanções cabíveis;  

 
III. Suspensão temporá

contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do 
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior.

 
19.3- No processo de aplic
contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV 
da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.
 
19.4- As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 18.2, poderão ser aplicadas 
juntamente com as do inciso II.
 
19.5- O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (c
úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou 
depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de 
Belém e será cobrado administrativa e/ou judicialmente.
 
20. DA RESCISÃO DO CON
 
20.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, mediante 
motivação formal nos autos respectivos, garantidos o contraditório e a ampla defesa, 
nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei n
 
20.2- No caso de rescisão dete
asseguradas ao Contratante, sem prejuízo das sanções cabíveis:
 

a) execução dos valores das multas e indenizações devidos ao Contratante; e
 

b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prej
ao Contratante. 
 

 A D O   D E   A L A G O A S 
Câmara Municipal de Rio Largo 

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº - CEP 57100-000 – CNPJ – 24.472.003/0001-96 FONE: (82) 3261

de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato não especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em 

de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral 
da Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do 
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV 

em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.

As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 18.2, poderão ser aplicadas 
juntamente com as do inciso II. 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (c
úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou 
depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de 
Belém e será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 

20. DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, mediante 
motivação formal nos autos respectivos, garantidos o contraditório e a ampla defesa, 
nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei no 8.666/93. 

No caso de rescisão determinada por ato unilateral do Contratante ficam 
asseguradas ao Contratante, sem prejuízo das sanções cabíveis: 

execução dos valores das multas e indenizações devidos ao Contratante; e

b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prej
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de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou 
este inciso, aplicada em 

de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral 
da Administração, motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das 

ria de participação em licitação e impedimento de 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
ção ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do 
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

ação da sanção administrativa é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV 

em que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias. 

As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 18.2, poderão ser aplicadas 

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou 
depositado, será o valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, mediante 
motivação formal nos autos respectivos, garantidos o contraditório e a ampla defesa, 

rminada por ato unilateral do Contratante ficam 

execução dos valores das multas e indenizações devidos ao Contratante; e 

b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados 
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21. DA IMPUGNAÇÃO: 
 
21.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Instrumento, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo 
responder ao ato impugnatório em até 3 (três) dias úteis.
 
21.2- Decairá do direito de impugnar os termos deste Instrumento perante esta 
Administração o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que a
abertura dos envelopes de habilitação, sobre falhas ou irregularidades que porventura 
ilustrem o presente Termo, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
 
21.3- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá 
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
 
22.1- À Administração se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e 
rejeitar todas as propostas a qualquer momento ant
por justificada convivência administrativa ou anulá
licitantes caibam quaisquer direito à indenização ou ressarcimento;
 
22.2- Em qualquer fase do certame seletivo, a Comissão poderá solicit
esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito entendimento e compreensão 
das propostas apresentadas;
 
22.3- Em nenhuma hipótese serão admitidas propostas alternativas;
 
22.4- Qualquer alteração significativa, a critério da Adm
alteração nas propostas em elaboração pelas licitantes, ocorrida após a publicação do 
aviso pertinente a esta licitação, implicará na prorrogação do prazo de apresentação das 
propostas por iguais números de dias decorridos ent
do aviso de alteração. 
 
22.5- Mediante prévio e formal consentimento da Administração os casos e as hipóteses 
de subcontratação, sub-rogação, cessão ou transferência e de rescisão do Contrato 
decorrente desta licitação r
8.666/93. 
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21. DA IMPUGNAÇÃO:  

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Instrumento, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo esta Administração proceder ao julgamento e 
responder ao ato impugnatório em até 3 (três) dias úteis. 

Decairá do direito de impugnar os termos deste Instrumento perante esta 
Administração o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que a
abertura dos envelopes de habilitação, sobre falhas ou irregularidades que porventura 
ilustrem o presente Termo, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá 
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

À Administração se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e 
rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, 

vivência administrativa ou anulá-lo por ilegalidade, sem que às 
licitantes caibam quaisquer direito à indenização ou ressarcimento; 

Em qualquer fase do certame seletivo, a Comissão poderá solicitar as licitantes os 
esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito entendimento e compreensão 
das propostas apresentadas; 

Em nenhuma hipótese serão admitidas propostas alternativas; 

Qualquer alteração significativa, a critério da Administração, ou que importe em 
alteração nas propostas em elaboração pelas licitantes, ocorrida após a publicação do 
aviso pertinente a esta licitação, implicará na prorrogação do prazo de apresentação das 
propostas por iguais números de dias decorridos entre a mencionada publicação e a data 

Mediante prévio e formal consentimento da Administração os casos e as hipóteses 
rogação, cessão ou transferência e de rescisão do Contrato 

decorrente desta licitação reger-se-ão pelas disposições contidas na Lei Federal nº 
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Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Instrumento, devendo 
protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

esta Administração proceder ao julgamento e 

Decairá do direito de impugnar os termos deste Instrumento perante esta 
Administração o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação, sobre falhas ou irregularidades que porventura 
ilustrem o presente Termo, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar 
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

À Administração se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e 
ecedendo a assinatura do contrato, 

lo por ilegalidade, sem que às 

ar as licitantes os 
esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito entendimento e compreensão 

inistração, ou que importe em 
alteração nas propostas em elaboração pelas licitantes, ocorrida após a publicação do 
aviso pertinente a esta licitação, implicará na prorrogação do prazo de apresentação das 

re a mencionada publicação e a data 

Mediante prévio e formal consentimento da Administração os casos e as hipóteses 
rogação, cessão ou transferência e de rescisão do Contrato 

ão pelas disposições contidas na Lei Federal nº 
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22.6- Reserva-se a Administração o direito de a qualquer época promover alterações 
qualitativas ou quantitativas no projeto inerente à(s) obra(s), nos limites legais e desde 
que devidamente justificado.
 
22.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir
incluir-se-á o do vencimento, e considerar
vencimento for em dia que não houver expediente, desta feita, considera
próximo dia útil. 
 
22.11- Fica estabelecido o Foro da Comarca de 
dúvidas e contendas deste Certame Licitatório, renunciado qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
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se a Administração o direito de a qualquer época promover alterações 
qualitativas ou quantitativas no projeto inerente à(s) obra(s), nos limites legais e desde 

justificado. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo se o 

vencimento for em dia que não houver expediente, desta feita, considera

Fica estabelecido o Foro da Comarca de Rio Largo/Alagoas 
dúvidas e contendas deste Certame Licitatório, renunciado qualquer outro por mais 

 
Rio Largo/Alagoas, 14 de 

Francismairy Amador Costa 
Presidente da CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

ANEXO 1 

 

Projeto Básico  

Especificações, 

Planilhas Orçamentárias e 
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se a Administração o direito de a qualquer época promover alterações 
qualitativas ou quantitativas no projeto inerente à(s) obra(s), nos limites legais e desde 

á o dia do início e 
ão os dias consecutivos, salvo se o 

vencimento for em dia que não houver expediente, desta feita, considerar-se-á o 

 para dirimir as 
dúvidas e contendas deste Certame Licitatório, renunciado qualquer outro por mais 

de junho de 2019. 
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OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE RI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A – PRELIMINARES 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo fixar as condições gerais que 

serão obedecidas durante a execução das obras, aprese

serviços, qualidade e aplicação dos materiais que serão utilizados na 

adequação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Rio Largo/AL

 

B – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução de todos os serviços contratados obedecerá,

vigor da ABNT e Concessionárias de Serviços Públicos. Na ausência das normas supra 

mencionadas aplicar-se

pelo fabricante. A utilização de materiais e equipamentos ser

bem como será empregada a mais apurada técnica na execução das obras. 

C – PROCEDÊNCIA DOS CASOS

Em caso de divergências entre as cotas dos projetos e suas dimensões em escala, 

prevalecerão os primeiros. Em caso de divergência entr

projetos será consultada a fiscalização. Nenhuma modificação poderá ser feita no 

projeto, sem aprovação, por escrito, da 

interpretação dos projetos ou destas especificações, será consultado
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REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIO LARGO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 

MONORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo fixar as condições gerais que 

serão obedecidas durante a execução das obras, apresentar normas de execução dos 

serviços, qualidade e aplicação dos materiais que serão utilizados na 

adequação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Rio Largo/AL. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, às normas em 

vigor da ABNT e Concessionárias de Serviços Públicos. Na ausência das normas supra 

se-ão, no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas 

pelo fabricante. A utilização de materiais e equipamentos será de primeira qualidade, 

bem como será empregada a mais apurada técnica na execução das obras. 

PROCEDÊNCIA DOS CASOS 

Em caso de divergências entre as cotas dos projetos e suas dimensões em escala, 

prevalecerão os primeiros. Em caso de divergência entre as especificações e os demais 

projetos será consultada a fiscalização. Nenhuma modificação poderá ser feita no 

projeto, sem aprovação, por escrito, da Câmara. Em caso de dúvida quanto à 

interpretação dos projetos ou destas especificações, será consultado a 
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REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA 
O LARGO / AL 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo fixar as condições gerais que 

ntar normas de execução dos 

serviços, qualidade e aplicação dos materiais que serão utilizados na reforma e 

.  

rigorosamente, às normas em 

vigor da ABNT e Concessionárias de Serviços Públicos. Na ausência das normas supra 

ão, no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas 

á de primeira qualidade, 

bem como será empregada a mais apurada técnica na execução das obras.  

Em caso de divergências entre as cotas dos projetos e suas dimensões em escala, 

e as especificações e os demais 

projetos será consultada a fiscalização. Nenhuma modificação poderá ser feita no 

. Em caso de dúvida quanto à 

a Câmara. Em caso 
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de divergências entre os projetos de arquitetura e os demais, prevalecerá o projeto de 

arquitetura. 

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

E. GENERALIDADES 

O presente Memorial Descritivo e especificações técnicas tem por finalidade expor, de 

maneira detalhada, as normas, materiais e acabamentos que irão definir a utilidade, o 

tipo e o estilo das diversas etapas da 

F. DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra consistirá basicamente de 

copa/cozinha, adequação 

e adequação do plenário 1º andar

H. COMPONENTES DO PROJETO

- Projeto Arquitetônico: plantas baixas, cortes e fachadas

- Memorial Descritivo e Técnico Construtivo 

- Orçamento e Cronograma.

 

I. TÉCNICO CONSTRUTIVO

Disposições Gerais 

Início dos Serviços 

Finalizada a Fase Contratual que abrange o Contrato, as Responsabilidades em geral, as 

Mudanças de Prazos, as Garantias, as Licenças, as Franquias, os Seguros, os Acidentes, 

as Retenções, os Recursos hum

aos serviços da obra.  
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de divergências entre os projetos de arquitetura e os demais, prevalecerá o projeto de 

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

O presente Memorial Descritivo e especificações técnicas tem por finalidade expor, de 

neira detalhada, as normas, materiais e acabamentos que irão definir a utilidade, o 

tipo e o estilo das diversas etapas da reforma. 

F. DESCRIÇÃO DA OBRA 

A obra consistirá basicamente de Adequação dos banheiros sociais, ampliação da 

copa/cozinha, adequação acústica da sala de reunião dos Vereadores, pintura do prédio 

e adequação do plenário 1º andar. 

H. COMPONENTES DO PROJETO 

Projeto Arquitetônico: plantas baixas, cortes e fachadas 

Memorial Descritivo e Técnico Construtivo  

Orçamento e Cronograma. 

O CONSTRUTIVO 

Finalizada a Fase Contratual que abrange o Contrato, as Responsabilidades em geral, as 

Mudanças de Prazos, as Garantias, as Licenças, as Franquias, os Seguros, os Acidentes, 

as Retenções, os Recursos humanos e Materiais, as Arbitragens e outros, daremos inicio 
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de divergências entre os projetos de arquitetura e os demais, prevalecerá o projeto de 

O presente Memorial Descritivo e especificações técnicas tem por finalidade expor, de 

neira detalhada, as normas, materiais e acabamentos que irão definir a utilidade, o 

Adequação dos banheiros sociais, ampliação da 

acústica da sala de reunião dos Vereadores, pintura do prédio 

Finalizada a Fase Contratual que abrange o Contrato, as Responsabilidades em geral, as 

Mudanças de Prazos, as Garantias, as Licenças, as Franquias, os Seguros, os Acidentes, 

anos e Materiais, as Arbitragens e outros, daremos inicio 
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Orientação Geral e Fiscalização

A contratante manterá, na obra uma 

autoridade para exercer, em nome do 

orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços da reconstrução.

São poderes da FISCALIZAÇÃO

 Ter acesso a todas as dependências da Obra Contratada, inclusive depósitos, armazéns, 

oficinas, etc.; 

 Ordenar a suspensão das obras e serviço

sujeito a CONTRATADA

 CONTRATADA é obrigado a retirar da obra qualquer material irregular ou empregado 

que venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver atitude 

hostil para com a FISCALIZAÇÃ

 Os serviços a cargo de difer

estarão articulados entre si de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra.

 As relações mútuas entre a CONTRATANTE E A CONTRATADA

intermédio da FISCALIZAÇÃO

 

 Assistência Técnica e Administrativa

A CONTRATADA responsabiliza

Técnica e/ou Administrativa necessária ao conveniente andamento dos trabalhos.

 Mão – de – Obra e Equipamentos

Caberá a CONTRATADA

no canteiro da obra, pelo prazo que esses serviços exigirem, equipamento mecânico e 

ferramental adequado, e a contratar mão

adequado, de forma a assegurar o progresso satisfatório da obra.

Caberá, também, a CON

vertical para atender às necessidades dos serviços
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Orientação Geral e Fiscalização 

manterá, na obra uma FISCALIZAÇÃO, junto ao CON

autoridade para exercer, em nome do CONTRATANTE toda e qualquer aç

orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços da reconstrução.

São poderes da FISCALIZAÇÃO: 

Ter acesso a todas as dependências da Obra Contratada, inclusive depósitos, armazéns, 

Ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar 

CONTRATADA; 

é obrigado a retirar da obra qualquer material irregular ou empregado 

que venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver atitude 

hostil para com a FISCALIZAÇÃO ou qualquer preposto da CONTRATANTE

Os serviços a cargo de diferentes firmas, subempreiteiras da CONTRATADA

estarão articulados entre si de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra.

As relações mútuas entre a CONTRATANTE E A CONTRATADA serão mantidas por 

FISCALIZAÇÃO. 

Assistência Técnica e Administrativa 

responsabiliza-se Legalmente a fornecer toda e qualquer Assistência 

Técnica e/ou Administrativa necessária ao conveniente andamento dos trabalhos.

Obra e Equipamentos 

TRATADA, para cumprir a fiel execução dos serviços contratados manter 

no canteiro da obra, pelo prazo que esses serviços exigirem, equipamento mecânico e 

ferramental adequado, e a contratar mão-de-obra idônea, qualificada 

adequado, de forma a assegurar o progresso satisfatório da obra. 

CONTRATANTE, a manutenção dos meios de transporte horizontal e 

vertical para atender às necessidades dos serviços 
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CONTRATADO e com 

toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços da reconstrução. 

Ter acesso a todas as dependências da Obra Contratada, inclusive depósitos, armazéns, 

enalidades a que ficar 

é obrigado a retirar da obra qualquer material irregular ou empregado 

que venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver atitude 

lquer preposto da CONTRATANTE. 

CONTRATADA e este 

estarão articulados entre si de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra. 

serão mantidas por 

se Legalmente a fornecer toda e qualquer Assistência 

Técnica e/ou Administrativa necessária ao conveniente andamento dos trabalhos. 

, para cumprir a fiel execução dos serviços contratados manter 

no canteiro da obra, pelo prazo que esses serviços exigirem, equipamento mecânico e 

obra idônea, qualificada e em numero 

, a manutenção dos meios de transporte horizontal e 



E S T 
Câmara Municipal de Rio Largo

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº 

 

 
Materiais 

Todos os materiais a empregar na obra

qualidade. As amostras devem ser aprovadas pela 

no canteiro da obra pelo tempo que for necessário a juízo da mesma. Se for 

aconselhável a substituição de determinado material por out

CONTRATADA, essa troca estará sujeita á aprovação da 

procedimento usando os critérios de similaridade, critério de analogia, equivalência, 

semelhança, etc.  

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Todas as demolições e re

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO

A laje de impermeabilização será constituída por uma camada de concreto magro com 

espessura de 0,08m, assente sobre o aterro previame

assentada em superfície resistente e não sujeita a deformações, fendas ou recalques 

que possam prejudicar a integridade da impermeabilização.

Serão tomados precauções e cuidados quanto ao nivelamento da base. Será empregada 

argamassa no traço 1:4:8. Os caimentos serão rigorosamente observados e nunca 

inferiores a 0,5%. 

Serão tomadas precauções não só na passagem das camadas sobre as canalizações. 

Toda a área de construção receberá uma camada de concreto magro.

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM 

Nos locais indicados em planta, a alvenaria será executada com bloco de concreto, de 1ª 

qualidade, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, com pa

colante, com as juntas verticais desalinhadas e as horizontais niveladas. As juntas não 

poderão ter espessura superior a 1,5 cm.
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Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade. As amostras devem ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO deverão permanecer 

no canteiro da obra pelo tempo que for necessário a juízo da mesma. Se for 

aconselhável a substituição de determinado material por outro similar a juízo da

, essa troca estará sujeita á aprovação da FISCALIZAÇÃO

procedimento usando os critérios de similaridade, critério de analogia, equivalência, 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Todas as demolições e retiradas sem reaproveitamento serão dispensada em container

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO

A laje de impermeabilização será constituída por uma camada de concreto magro com 

espessura de 0,08m, assente sobre o aterro previamente compactado, de modo a ficar 

assentada em superfície resistente e não sujeita a deformações, fendas ou recalques 

que possam prejudicar a integridade da impermeabilização. 

Serão tomados precauções e cuidados quanto ao nivelamento da base. Será empregada 

argamassa no traço 1:4:8. Os caimentos serão rigorosamente observados e nunca 

Serão tomadas precauções não só na passagem das camadas sobre as canalizações. 

Toda a área de construção receberá uma camada de concreto magro. 

JOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM  

Nos locais indicados em planta, a alvenaria será executada com bloco de concreto, de 1ª 

qualidade, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, com pa

colante, com as juntas verticais desalinhadas e as horizontais niveladas. As juntas não 

poderão ter espessura superior a 1,5 cm. 
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serão novos, comprovadamente de primeira 

deverão permanecer 

no canteiro da obra pelo tempo que for necessário a juízo da mesma. Se for 

similar a juízo da 

FISCALIZAÇÃO que avaliará tal 

procedimento usando os critérios de similaridade, critério de analogia, equivalência, 

tiradas sem reaproveitamento serão dispensada em container 

LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO 

A laje de impermeabilização será constituída por uma camada de concreto magro com 

nte compactado, de modo a ficar 

assentada em superfície resistente e não sujeita a deformações, fendas ou recalques 

Serão tomados precauções e cuidados quanto ao nivelamento da base. Será empregada 

argamassa no traço 1:4:8. Os caimentos serão rigorosamente observados e nunca 

Serão tomadas precauções não só na passagem das camadas sobre as canalizações. 

JOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO 

Nos locais indicados em planta, a alvenaria será executada com bloco de concreto, de 1ª 

qualidade, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, com pasta de argamassa 

colante, com as juntas verticais desalinhadas e as horizontais niveladas. As juntas não 
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Deverão ser obedecidas as espessuras das paredes indicadas nas plantas e na execução 

será observado o mais per

conforme indicação no projeto de arquitetura.

LAJE PRE-MOLDADA 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO 

MATERIAL E MAO DE OBRA. (T

Serão em vigotas pré-fabricadas de concreto armado, e lajotas cerâmicas do tipo H

p/forro. 

Sobre as vigotas e lajotas, toda a área da laje receberá uma malha de aço CA

5.0mm, formando quadrados de 0,30m de lado. 

CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

Todas as paredes de alvenaria deverão ser previamente chapiscadas, traço 1:4 (uma de 

cimento para quatro partes de areia);

EMBOÇO/REBÔCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO

Em todas as paredes de alvenaria deverá ser aplicado emboço paulista, com traço 1:1:4  

(cimento, cal e areia fina) sobre chapisco;

PONTO DE ESGOTO PVC 100

100MM E 1 JOELHO PVC 90

INSTALACAO (BANHEIROS) 

Será executada uma tubulação de esgoto com D = 100mm para servir de ligação com a 

fossa séptica. Toda a tubulação será de PVC TIGRE, BRASILIT ou similar rígido, dentro das 

normas. Toda a tubulação 

Medição e pagamento em und.
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Deverão ser obedecidas as espessuras das paredes indicadas nas plantas e na execução 

será observado o mais perfeito prumo e nivelamento. As alvenarias serão executadas 

conforme indicação no projeto de arquitetura. 

 BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO 

MATERIAL E MAO DE OBRA. (TAMPA) 

fabricadas de concreto armado, e lajotas cerâmicas do tipo H

Sobre as vigotas e lajotas, toda a área da laje receberá uma malha de aço CA

5.0mm, formando quadrados de 0,30m de lado.  

CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 

Todas as paredes de alvenaria deverão ser previamente chapiscadas, traço 1:4 (uma de 

cimento para quatro partes de areia); 

PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

PREPARO MECANICO 

Em todas as paredes de alvenaria deverá ser aplicado emboço paulista, com traço 1:1:4  

(cimento, cal e areia fina) sobre chapisco; 

PONTO DE ESGOTO PVC 100 MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 

100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (BANHEIROS)  

Será executada uma tubulação de esgoto com D = 100mm para servir de ligação com a 

fossa séptica. Toda a tubulação será de PVC TIGRE, BRASILIT ou similar rígido, dentro das 

normas. Toda a tubulação enterrada terá proteção de concreto simples.

Medição e pagamento em und. 
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Deverão ser obedecidas as espessuras das paredes indicadas nas plantas e na execução 

feito prumo e nivelamento. As alvenarias serão executadas 

BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO 

fabricadas de concreto armado, e lajotas cerâmicas do tipo H-8, 

Sobre as vigotas e lajotas, toda a área da laje receberá uma malha de aço CA-60 de 

E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL  

Todas as paredes de alvenaria deverão ser previamente chapiscadas, traço 1:4 (uma de 

PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

Em todas as paredes de alvenaria deverá ser aplicado emboço paulista, com traço 1:1:4  

MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 

FORNECIMENTO E 

Será executada uma tubulação de esgoto com D = 100mm para servir de ligação com a 

fossa séptica. Toda a tubulação será de PVC TIGRE, BRASILIT ou similar rígido, dentro das 

enterrada terá proteção de concreto simples. 
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VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DE

PLÁSTICO, E BOLSA DE BORRACHA

Bacia de louça branca, com acessórios e caixa de

serão do tipo auto sifonada, com tampa plástica reforçada, parafusos de fixação de 

plástico, bem como os demais pertences. O

BRANCO ou similar. O 

cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo

similares. 

Lavatório em louça branca de canto completo (sifão+rabicho+válvula),  linha Celite ou 
similar 

 

TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM

INSTALACAO 

Será executada uma tubulação de esgoto com D = 40

tubulação será de PVC TEC TUBO, AMANCO,

a tubulação enterrada terá proteção de c

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES 

INSTALACAO 

Será executada uma tubulação de esgoto com D = 50mm para servir de ligação. Toda a 

tubulação será de PVC TEC TUBO, AMANCO

tubulação enterrada terá proteção de concreto simples.

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES 

INSTALACAO 

Será executada uma tubulação de esgoto com D = 100mm para servir de ligação com o 

sumidouro. Toda a tubul

das normas. Toda a tubulação enterrada terá proteção de concreto simples.
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VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, ENGATE 

, E BOLSA DE BORRACHA – MICTÓRIO E LAVATÓRIO DE CANTO

Bacia de louça branca, com acessórios e caixa de descarga acoplada. As bacias sanitárias 

serão do tipo auto sifonada, com tampa plástica reforçada, parafusos de fixação de 

plástico, bem como os demais pertences. Os vasos sanitários serão da DECA AXIS 

 Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate 

cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo (docol ref.17015106) ou 

Lavatório em louça branca de canto completo (sifão+rabicho+válvula),  linha Celite ou 

TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

Será executada uma tubulação de esgoto com D = 40 mm para servir de ligação. To

tubulação será de PVC TEC TUBO, AMANCO, ou similar rígido, dentro das normas. Toda 

a tubulação enterrada terá proteção de concreto simples. 

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

Será executada uma tubulação de esgoto com D = 50mm para servir de ligação. Toda a 

ação será de PVC TEC TUBO, AMANCO ou similar rígido, dentro das normas.

tubulação enterrada terá proteção de concreto simples. 

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

Será executada uma tubulação de esgoto com D = 100mm para servir de ligação com o 

sumidouro. Toda a tubulação será de PVC TEC TUBO, AMANCO ou similar rígido, dentro 

das normas. Toda a tubulação enterrada terá proteção de concreto simples.
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SCARGA ACOPLADA, ENGATE 

MICTÓRIO E LAVATÓRIO DE CANTO  

descarga acoplada. As bacias sanitárias 

serão do tipo auto sifonada, com tampa plástica reforçada, parafusos de fixação de 

s vasos sanitários serão da DECA AXIS 

grado (deca ref m712), engate 

(docol ref.17015106) ou 

Lavatório em louça branca de canto completo (sifão+rabicho+válvula),  linha Celite ou 

FORNECIMENTO E 

mm para servir de ligação. Toda a 

ou similar rígido, dentro das normas. Toda 

FORNECIMENTO E 

Será executada uma tubulação de esgoto com D = 50mm para servir de ligação. Toda a 

ou similar rígido, dentro das normas. Toda a 

FORNECIMENTO E 

Será executada uma tubulação de esgoto com D = 100mm para servir de ligação com o 

ou similar rígido, dentro 

das normas. Toda a tubulação enterrada terá proteção de concreto simples. 
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CAIXA SIFONADA EM PVC 100

Será utilizado caixas sifonadas em pvc 100

área de serviço.  

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

MECANICO. 

Será executado com argamassa 1:3

acabamento liso será obtido com o polvilhamento de 

e posterior alisamento à colher de pedreiro. 

 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" 

FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, 

LAVATÓRIO, DUCHA HIGIÊNICA

A distribuição será feita a partir da caixa d‘água, montando

derivações para os diferentes ramais serão dotadas de registro de gaveta, obedecendo 

os dimensionamentos indicados no projeto.

REGISTRO GAVETA 1/2

Será usado registro gaveta 1

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25

INSTALACAO 

Será usado tubo pvc soldável água fria DN 25
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CAIXA SIFONADA EM PVC 100X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

zado caixas sifonadas em pvc 100x185x75mm simples nos banheiros, cozinha e 

, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO 

Será executado com argamassa 1:3 (cimento:areia) e espessura mínima de 0,03m. O 

acabamento liso será obtido com o polvilhamento de cimento em pó sobre a superfície 

e posterior alisamento à colher de pedreiro.  

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, 

CHA HIGIÊNICA) 

A distribuição será feita a partir da caixa d‘água, montando-se um barrilete cujas 

derivações para os diferentes ramais serão dotadas de registro de gaveta, obedecendo 

os dimensionamentos indicados no projeto. 

REGISTRO GAVETA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Será usado registro gaveta 1/2" Com canopla linha docol ou similar. 

 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

UBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

ubo pvc soldável água fria DN 25mm para fazer a ligação de água fria.
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

s nos banheiros, cozinha e 

ESPESSURA 3,0CM, PREPARO 

(cimento:areia) e espessura mínima de 0,03m. O 

cimento em pó sobre a superfície 

MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, 

se um barrilete cujas 

derivações para os diferentes ramais serão dotadas de registro de gaveta, obedecendo 

FORNECIMENTO E 

ção de água fria. 
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Todas as Bancadas (Tampo

metálicas chumbadas na parede e obedecerá dimensões de projeto.

Serão em Granito Preto São Marcos

TORNEIRA METÁLICA DE 1/2" 

Todas as Torneiras serão da Marca DECA, DOCOL  ou similar

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

FIO ISOLADO PVC 750V 06

Será usado fio isolado pvc 750v 06

FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Será usado fio isolado pvc 750v 4 mm2.

FIO ISOLADO PVC 750V 2,5

Será usado fio isolado pvc 750v 2,5

FIO ISOLADO PVC 750V 1,5

Será usado fio isolado pvc 750v 1,5

INSTALACAO  PONTOS

Os condutos correrão embutidos n

feitas por meio de luvas ou quaisquer outras peças que assegurem regularidade na 

superfície interna,  

Todos os condutores serão novos e nas bitolas determinadas no projeto de instalações 

elétricas e deverão ter isolamento adequado para tensão dos serviços até 600

em casos previstos na NB

Os condutores atenderão simultaneamente, aos critérios de limite de condução de 

corrente máxima e queda de tensão permissível, prevalecendo o critério qu

maior carga. Só poderão ser usados condutores isolados e resistentes à abrasão. 
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BANCADAS DE GRANITO 

Todas as Bancadas (Tampos), com cuba de inox deverão ser apoiadas em barras 

metálicas chumbadas na parede e obedecerá dimensões de projeto. 

Serão em Granito Preto São Marcos. 

TORNEIRA METÁLICA DE 1/2"  

iras serão da Marca DECA, DOCOL  ou similar. 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

FIO ISOLADO PVC 750V 06 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

rá usado fio isolado pvc 750v 06 mm2. 

FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Será usado fio isolado pvc 750v 4 mm2. 

ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

ado fio isolado pvc 750v 2,5 mm2. 

FIO ISOLADO PVC 750V 1,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

ado fio isolado pvc 750v 1,5 mm2. 

 

PONTO DE LUZ 

INSTALACAO  PONTOS 

Os condutos correrão embutidos nas alvenarias, as emendas dos eletrodutos serão 

feitas por meio de luvas ou quaisquer outras peças que assegurem regularidade na 

Todos os condutores serão novos e nas bitolas determinadas no projeto de instalações 

er isolamento adequado para tensão dos serviços até 600

em casos previstos na NB-3 da ABNT.  

Os condutores atenderão simultaneamente, aos critérios de limite de condução de 

corrente máxima e queda de tensão permissível, prevalecendo o critério qu

maior carga. Só poderão ser usados condutores isolados e resistentes à abrasão. 
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deverão ser apoiadas em barras 

as alvenarias, as emendas dos eletrodutos serão 

feitas por meio de luvas ou quaisquer outras peças que assegurem regularidade na 

Todos os condutores serão novos e nas bitolas determinadas no projeto de instalações 

er isolamento adequado para tensão dos serviços até 600 V, exceto 

Os condutores atenderão simultaneamente, aos critérios de limite de condução de 

corrente máxima e queda de tensão permissível, prevalecendo o critério que conduzir à 

maior carga. Só poderão ser usados condutores isolados e resistentes à abrasão.  



E S T 
Câmara Municipal de Rio Largo

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº 

 

 
Todas as emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo 

permitidas em hipótese alguma emendas dentro dos eletrodutos.

Os interruptores serão d

e placas em plástico BRANCA, linha Fame ou similar

Terão capacidade de 250

MEGA-OHM.  

As tomadas de parede serão de embutir, contat

fosforescente e placa em plástico 

Todos os aparelhos e equipamentos serão ligados efetiva e permanentemente à terra.

O condutor ligado à terra será de cobre, dimensionado em função do ci

capacidade existente na rede, não ter emendas ou chaves, nem receber fusíveis que 

possam causar interrupções. Serão retilíneos, os mais curtos possíveis e protegidos por 

condutores rígidos, nos trechos onde possam sofrer danos mecânicos. A 

será feita por meio de braçadeiras ou conectores, não sendo permitido o emprego de 

dispositivos que dependam de solda ou estanho.

Todo o circuito de distribuição a dois fios deverá ser sempre protegido por um disjuntor 

monofásico. Serão instalados em todos os circuitos, partindo do quadro de distribuição, 

disjuntores automáticos que atendam, conjuntamente, às finalidades de interruptor e 

limitador de corrente. 

 

LUMINÁRIAS 

As luminárias  serão de embutir de LED luz branca 32 Watts 6500K. / LE
Watts 3000K/ e luminária tipo pendente na cor preto, medindo: 125cmX5cmX10cm
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Todas as emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo 

permitidas em hipótese alguma emendas dentro dos eletrodutos. 

Os interruptores serão de embutir, com contatos de liga de prata, teclas fosforesce

e placas em plástico BRANCA, linha Fame ou similar.  

Terão capacidade de 250 V e oferecerão uma resistência mínima de isolamento de 100 

As tomadas de parede serão de embutir, contatos em liga de prata, miolo em plástico 

fosforescente e placa em plástico BRANCO, linha FAME ou similar. 

Todos os aparelhos e equipamentos serão ligados efetiva e permanentemente à terra.

O condutor ligado à terra será de cobre, dimensionado em função do ci

capacidade existente na rede, não ter emendas ou chaves, nem receber fusíveis que 

possam causar interrupções. Serão retilíneos, os mais curtos possíveis e protegidos por 

condutores rígidos, nos trechos onde possam sofrer danos mecânicos. A 

será feita por meio de braçadeiras ou conectores, não sendo permitido o emprego de 

dispositivos que dependam de solda ou estanho. 

Todo o circuito de distribuição a dois fios deverá ser sempre protegido por um disjuntor 

talados em todos os circuitos, partindo do quadro de distribuição, 

disjuntores automáticos que atendam, conjuntamente, às finalidades de interruptor e 

 

de embutir de LED luz branca 32 Watts 6500K. / LE
Watts 3000K/ e luminária tipo pendente na cor preto, medindo: 125cmX5cmX10cm
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Todas as emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo 

e embutir, com contatos de liga de prata, teclas fosforescentes 

V e oferecerão uma resistência mínima de isolamento de 100 

os em liga de prata, miolo em plástico 

Todos os aparelhos e equipamentos serão ligados efetiva e permanentemente à terra. 

O condutor ligado à terra será de cobre, dimensionado em função do circuito de maior 

capacidade existente na rede, não ter emendas ou chaves, nem receber fusíveis que 

possam causar interrupções. Serão retilíneos, os mais curtos possíveis e protegidos por 

condutores rígidos, nos trechos onde possam sofrer danos mecânicos. A ligação à terra 

será feita por meio de braçadeiras ou conectores, não sendo permitido o emprego de 

Todo o circuito de distribuição a dois fios deverá ser sempre protegido por um disjuntor 

talados em todos os circuitos, partindo do quadro de distribuição, 

disjuntores automáticos que atendam, conjuntamente, às finalidades de interruptor e 

de embutir de LED luz branca 32 Watts 6500K. / LED luz branca 32 
Watts 3000K/ e luminária tipo pendente na cor preto, medindo: 125cmX5cmX10cm 
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ESQUADRIAS EM MADEIRA DE LEI

 PORTA DE MADEIRA MACIÇA

DOBRADIÇA  

 A porta de madeira prensada

alizar terá 0,04m de largura. A porta será emassada e pintada com esmalte sintético

ambas as faces, na cor definida pela fiscalização. A madeira deverá ser isenta de carunchos, 

brocas, nós, fendas ou falhas que possam prejudicar a duração e a resistência da esquadria.

Serão instaladas dobradiças reforçadas e fechadura de sobrepor e a localização das ferragens nas 

esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de p

diferenças de nível perceptíveis à vista;

 

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO

Todas as Janelas serão em Alumínio com vidro de 4 mm

REVESTIMENTO 

Para Pisos e Paredes dos Banheiros, Cozinha, Área de Serviço e Detalhes 

Piso porcelanato esmaltado Elizabeth ou Eliane

planilha. 

O revestimento de carpete será anti chama com espessura mínima de E=7mm

FORRO DE GESSO 

Todos os Ambientes do térreo, exceto área de varanda e serviço, terão Fô

com junta de dilatação

PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA 

As superfícies de madeira tais como aduelas, alisares, deverão ser pintadas com tinta 

esmalte sintética; 

 

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
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ESQUADRIAS EM MADEIRA DE LEI 

MACIÇA LISA PARA PINTURA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

de madeira prensada com dimensão de 0.80 x 2.10m, a caixa terá a espessur

m de largura. A porta será emassada e pintada com esmalte sintético

ambas as faces, na cor definida pela fiscalização. A madeira deverá ser isenta de carunchos, 

fendas ou falhas que possam prejudicar a duração e a resistência da esquadria.

Serão instaladas dobradiças reforçadas e fechadura de sobrepor e a localização das ferragens nas 

esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de p

diferenças de nível perceptíveis à vista; 

ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO 

Todas as Janelas serão em Alumínio com vidro de 4 mm 

Para Pisos e Paredes dos Banheiros, Cozinha, Área de Serviço e Detalhes 

smaltado Elizabeth ou Eliane Tipo “A”, conforme descrição na 

O revestimento de carpete será anti chama com espessura mínima de E=7mm

Todos os Ambientes do térreo, exceto área de varanda e serviço, terão Fô

dilatação. 

PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA  

As superfícies de madeira tais como aduelas, alisares, deverão ser pintadas com tinta 

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS 
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LISA PARA PINTURA, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

.80 x 2.10m, a caixa terá a espessura da parede e o 

m de largura. A porta será emassada e pintada com esmalte sintético acetinado, em 

ambas as faces, na cor definida pela fiscalização. A madeira deverá ser isenta de carunchos, 

fendas ou falhas que possam prejudicar a duração e a resistência da esquadria. 

Serão instaladas dobradiças reforçadas e fechadura de sobrepor e a localização das ferragens nas 

esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou 

Para Pisos e Paredes dos Banheiros, Cozinha, Área de Serviço e Detalhes  será utilizado 

, conforme descrição na 

O revestimento de carpete será anti chama com espessura mínima de E=7mm 

Todos os Ambientes do térreo, exceto área de varanda e serviço, terão Fôrro de Gesso 

As superfícies de madeira tais como aduelas, alisares, deverão ser pintadas com tinta 

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS  
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Será aplicada em par

cerâmico. Tinta coral/sulvinil ou similar.

 PINTURA LATEX PVA  TETO DE GESSO, AMBI

Será aplicada em Fundo do Gêsso

MARCENARIA 

Todos os móveis e revestimentos das paredes 

conforme projeto, em MDF Duratex com os detalhes e especificações descritas no 

projeto arquitetônico. 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deverá ser entregue dentro do prazo estipulado, limpa e sem entulhos de materiais, co

todas as ligações em perfeito estado de funcionamento

 

 

 

 

 

 

 

Kepler Maurício Lisboa da Trindade
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Será aplicada em paredes internas e externa, exceto nas áreas de Revestimento 

Tinta coral/sulvinil ou similar. 

TETO DE GESSO, AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS

Será aplicada em Fundo do Gêsso. 

Todos os móveis e revestimentos das paredes (SALA DE REUNIÃO) serão confeccionados 

conforme projeto, em MDF Duratex com os detalhes e especificações descritas no 

 

LIMPEZA FINAL DA OBRA  

A obra deverá ser entregue dentro do prazo estipulado, limpa e sem entulhos de materiais, co

todas as ligações em perfeito estado de funcionamento. 

Kepler Maurício Lisboa da Trindade 

Eng. Civil crea 6501-D/AL 
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, exceto nas áreas de Revestimento 

ENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS 

(SALA DE REUNIÃO) serão confeccionados 

conforme projeto, em MDF Duratex com os detalhes e especificações descritas no 

A obra deverá ser entregue dentro do prazo estipulado, limpa e sem entulhos de materiais, com 
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OBRA: 
REFORMA DA SALA DE REUNIÃO / 
COPA/COZINHA/BANHEIROS TÉRREO 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROPOSTA DE PREÇOS 
PARÂMETROS ORSE / SINAPI - MARÇO 
/2019   

   

ITENS DESCRIÇÃO CÓDIGO

   1.0 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / PLACA 
 

1.1 Placa em chapa galvanizada 74209/1 / SINAPI

1.2 Demolição de alvenaria em tijolo 
cerâmico sem reaproveitamento 

00006/ORSE

1.3 
Rasgo em parede ou teto para 
distribuição de ramais iguais ou 
superiores D= 40mm 

90443/SINAPI

1.4 
Chumbamento linear em alvenaria ara 
distribuição de ramais iguais ou 
superiores D=40 mm 

90466/SINAPI

E S T A D O   D E   A L A G O A S 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFORMA 

     CUSTO TOTAL R$ 
BDI ADOTADO 25,00%

    

    
  

    

CÓDIGO UND 
QUAN

T. 
PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI 
B D I - 25% 

    
    

74209/1 / SINAPI M² 
             
3,00  R$               309,82 

R$           
77,46 

00006/ORSE M³            
15,70  R$                 21,50 R$             5,38

90443/SINAPI M            
40,70  R$                 11,00 R$             2,75

466/SINAPI M            
40,70  R$                 10,76 R$             2,69

96 FONE: (82) 3261-1040 

 R$ 208.707,61    
25,00%     

  
  

 
PREÇO UNITÁRIO 

C/ BDI 
PREÇO TOTAL 

  
  R$            R$             387,28   R$                   

1.161,83  

R$             5,38  R$               26,88   R$                      
421,94  

R$             2,75  R$               13,75   R$                      
559,63  

R$             2,69  R$               13,45   R$                      
547,42  
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1.5 Demolição de revestimento cerâmico 
sem reaproveitamento 00022/ORSE

1.6 Remoção de fôrro de PVC sem 
reaproveitamento 00012/ORSE

1.7 Remoção de bacias sanitárias em louça 
branca 02095/ORSE

1.8 Remoção de portas e guarnições 97644/SINAPI

1.9 Regularização de rebôco/embôço 
interno de parede 10570/ORSE

1.10 Remoção de lavatórios de parede 
completo 97663/SINAPI

1.11 Remoção de pisos cerâmicos sem 
reaproveitamento 00018/ORSE

1.12 
Piso cimentado TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA) E= 3,5cm preparo da argamassa 
manual 

83922/SINAPI

1.13 Remoção de luminárias de embutir 00040/ORSE
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00022/ORSE M²            
57,97   R$                 14,32   R$             

3,58  

00012/ORSE M²          
157,24   R$                   5,74   R$             

1,44  

02095/ORSE UND              
2,00   R$                   9,23   R$             

2,31  

97644/SINAPI UND              
4,00   R$                   4,48   R$             

1,12  

10570/ORSE M²            
57,97   R$                   7,34   R$             

1,84  

97663/SINAPI UND              
2,00   R$                   7,90   R$             

1,98  

00018/ORSE M²              
5,94   R$                   9,97   R$             

2,49  

83922/SINAPI M²              
5,94   R$                 52,05   R$           

13,01  

00040/ORSE UND            
14,00   R$                   8,85   R$             

2,21  

 

 
 

 
  

96 FONE: (82) 3261-1040 

 R$               17,90   R$                   
1.037,66  

 R$                 7,18   R$                   
1.128,20  

 R$               11,54   R$                        
23,08  

 R$                 5,60   R$                        
22,40  

 R$                 9,18   R$                      
531,87  

 R$                 9,88   R$                        
19,75  

 R$               12,46   R$                        
74,03  

 R$               65,06   R$                      
386,47  

 R$               11,06   R$                      
154,88  

SUB TOTAL 
 R$                  

6.069,14  
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2.0 ALVENARIA/LAJE/VERGA/COLUNA 

 
2.1 Alvenaria em tijolo cerâmico  06 furos 

1/2 vez ARG: 1:2:4 87508/SINAPI

2.2 

Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 
200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, 
c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, 
inter-eixo 38cm, c/escoramento 
(reapr.3x) e ferragem negativa 

742022/SINAPI

2.3 Verga em concreto armado 93182 - SINAPI

   3.0 REVESTIMENTO 
 

3.1 Rebôco em teto e parede ARG:1:3 01908/ORSE

3.2 

Chapisco aplicado em alvenarias e 
estruturas de concreto internas, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM 

3310/ORSE

3.3 

Revestimento cerâmico para parede 
banheiro da sala de reunião, tipo 
PORCELANATO ESMALTADO POLAR 
retificado, medindo: 32 X 64cm, 
fabricante Elizabeth ou similar 

10994/ORSE

3.4 
Piso cerâmico em porcelanato para 
banheiro sala de reunião, tipo 
ACETINADO BRANCO MUNARI retificado, 

87262/SINAPI

E S T A D O   D E   A L A G O A S 
Câmara Municipal de Rio Largo 
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7508/SINAPI M²            

26,42   R$                 50,53  
 R$           
12,63  

742022/SINAPI M²              
9,20   R$                 71,24   R$           

17,81  

SINAPI M 
           

6,00   R$                 27,45  
 R$             
6,86  

   
  

    
01908/ORSE M²            

56,12   R$                 24,89   R$             
6,22  

3310/ORSE M²            
56,12   R$                   5,48   R$             

1,37  

10994/ORSE M²            
13,66   R$                 71,48   R$           

17,87  

87262/SINAPI M²              
3,96   R$               106,62   R$           

26,66  

96 FONE: (82) 3261-1040 

  
 R$               63,16   R$                   

1.668,75  

 R$               89,05   R$                      
819,26  

 R$               34,31   R$                      
205,88  

SUB TOTAL 
 R$                  

2.693,89  

  
 R$               31,11   R$                   

1.746,03  

 R$                 6,85   R$                      
384,42  

 R$               89,35   R$                   
1.220,52  

 R$             133,28   R$                      
527,77  
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medindo: 60 x 60 cm, fabricante Eliane 
ou similar 

3.5 

Revestimento cerâmico para parede 
banheiro social, tipo: JOAQUINA MENTA 
retificado, medindo: 43,3 x 91 cm, 
fabricante Ceusa ou similar 

10994/ORSE

3.6 

Revestimento cerâmico para parede 
COPA, tipo: LISBOA ACETINADO 
retificado, medindo: 32,5 X 59 cm, 
fabricante Ceusa ou similar 

11326/ORSE

3.7 

Revestimento cerâmico para parede 
banheiro SOCIAL E COPA, tipo 
PORCELANATO ESMALTADO POLAR 
retificado, medindo: 32 X 64cm, 
fabricante Elizabeth ou similar 

10994/ORSE

3.8 

Revestimento cerâmico para piso ou 
parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha 
Oviedo Puro, branco, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de 
base ou emboço (área de serviço 1º 
andar) 

07137/ORSE

3.9 

Piso cerâmico em porcelanato para 
banheiro SOCIAL + COPA, tipo 
ACETINADO BRANCO MUNARI retificado, 
medindo: 60 x 60 cm, fabricante Eliane 

87262/SINAPI
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10994/ORSE M²            
11,03   R$               164,90   R$           

41,23  

11326/ORSE M²              
5,75   R$                 94,90   R$           

23,73  

10994/ORSE M²            
58,30   R$                 71,48   R$           

17,87  

07137/ORSE M²            
17,50   R$                 56,61   R$           

14,15  

87262/SINAPI M²            
23,00   R$               106,62   R$           

26,66  

96 FONE: (82) 3261-1040 

 R$             206,13   R$                   
2.273,56  

 R$             118,63   R$                      
682,09  

 R$               89,35   R$                   
5.209,11  

 R$               70,76   R$                   
1.238,34  

 R$             133,28   R$                   
3.065,33  
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ou similar 

3.10 Fornecimento e aplicação de carpete  na 
cor grafite. E= 7mm (SALA DE REUNIÃO) 07223/ORSE

3.11 
Fornecimento e aplicação de carpete  na 
cor grafite. E= 7mm (PLENÁRIO 1º 
ANDAR) 

07223/ORSE

3.12 Fornecimento e alicação de rodapé em 
poliestireno, h= 5 cm. Af 10/18 98688/SINAPI

   4.0 PINTURA 
 

4.1 
Aplicação de textura, tipo sttuco fosco 
na cor tour claro Cód: 945  AOL, 
fabricante IBRATIN 

composição

4.2 
Aplicação de tinta acrílica semi brilho 
branco gelo 02 demãos em paredes com 
retoque de massa corrida PVA (TÉRREO) 

88489/SINAPI

4.3 

Aplicação de tinta acrílica semi brilho 
branco gelo 02 demãos em paredes com 
retoque de massa corrida PVA (1º 
ANDAR) 

88489/SINAPI

4.4 Aplicação de fundo acrílico em fôrro de 
gesso 02 demãos 02291/ORSE

4.5 Aplicação de tinta PVA 02 demãos em 
fôrro de gesso (TÉRREO) 88486/SINAPI

E S T A D O   D E   A L A G O A S 
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07223/ORSE M²            
28,60   R$               110,75   R$           

27,69  

07223/ORSE M²            
51,88   R$               110,75   R$           

27,69  

98688/SINAPI M            
28,00   R$                 43,85   R$           

10,96  

   
  

    
composição M²            

22,00   R$                 38,60   R$             
9,65  

88489/SINAPI M²          
229,80   R$                 10,64   R$             

2,66  

88489/SINAPI M²          
221,18   R$                 10,64   R$             

2,66  

02291/ORSE M² 
         

157,24   R$                 26,47  
 R$             
6,62  

88486/SINAPI M² 
         

157,24   R$                   8,85  
 R$             
2,21  

96 FONE: (82) 3261-1040 

 R$             138,44   R$                   
3.959,31  

 R$             138,44   R$                   
7.182,14  

 R$               54,81   R$                   
1.534,75  

SUB TOTAL 
 R$                

29.023,37  

  
 R$               48,25   R$                   

1.061,50  

 R$               13,30   R$                   
3.056,34  

 R$               13,30   R$                   
2.941,69  

 R$               33,09   R$                   
5.202,68  

 R$               11,06   R$                   
1.739,47  
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4.6 Aplicação de tinta PVA 02 demãos em 
fôrro de gesso (1º ANDAR) 88486/SINAPI

4.7 Aplicação de massa corrida PVA 02 
demãos em teto 08623/O

4.8 Aplicação de esmalte sintético fosco em 
esquadrias de madeira 02 demãos 

74065/1 /SINAPI

   6.0 LOUÇAS/METAIS E ACABAMENTOS 
 

6.1 
Bacia sanitária com caixa de descarga 
acoplada branca 3/6 litros com assento, 
linha DECA AXIS BRANCO ou similar 

12475/ORSE

6.2 
Bacia sanitária com caixa de descarga 
acoplada branca para deficiente fisico 
sem assento 

95472/SINAPI

6.3 
Lavatório em louça branca de canto 
completo (sifão+rabicho+válvula),  linha 
Celite ou similar 

07350/ORSE

6.4 

Mictório de louça com sifão integrado 
(deca ref m712), engate cromado (deca 
ref c4606180) e válvula mictório 
antivandalismo(docol ref.17015106) ou 
similares 

07375/ORSE

6.5 Saboneteira de parede em metal 
cromado, incluso fixação. AF_10/2016 

95545/SINAPI

6.6 Porta toalha de rosto em metal 
cromado, tipo argola, inclusive fixação. 

95542/SINAPI
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88486/SINAPI M²          
159,72   R$                   8,85   R$             

2,21  

08623/ORSE M² 
         

157,24   R$                 13,36  
 R$             
3,34  

74065/1 /SINAPI M²            
63,84   R$                 24,15   R$             

6,04  

   
  

    
12475/ORSE UND              

2,00   R$           1.380,18   R$         
345,05  

95472/SINAPI UND              
1,00   R$               555,66   R$         

138,92  

0/ORSE UND              
2,00   R$               330,57   R$           

82,64  

07375/ORSE UND              
1,00   R$               705,29   R$         

176,32  

SINAPI UND              
3,00   R$                 62,36   R$           

15,59  

95542/SINAPI UND              
3,00   R$                 49,62   R$           

12,41  

96 FONE: (82) 3261-1040 

 R$               11,06   R$                   
1.766,90  

 R$               16,70   R$                   
2.625,91  

 R$               30,19   R$                   
1.927,17  

SUB TOTAL 
 R$                

20.321,66  

  
 R$         1.725,23   R$                   

3.450,45  

 R$             694,58   R$                      
694,58  

 R$             413,21   R$                      
826,43  

 R$             881,61   R$                      
881,61  

 R$               77,95   R$                      
233,85  

 R$               62,03   R$                      
186,08  
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AF_10/2016 

6.7 Papeleira de parede em metal cromado 
sem tampa, incluso fixação. AF_10/2016 

95544/SINAPI

6.8 Registro de passagem 1/2" em metal 
com canopla, linha 02041/ORSE

6.9 Registro de Pressão 1/2" em metal com 
canopla, linha 02042/ORSE

6.10 Válvula em metal cromado para pia, tipo 
americano 3.1/2" x 1.1/2" 

04395/ORSE

6.11 Fornecimento e instalação de sifão 
cromado para lavatório 02059/ORSE

6.12 Engate em aço inox (ligação flexível), 
DECA 4607C, 30 cm ou similar 

03698/ORSE

6.13 
Torneira em metal cromado para 
lavatório bica alta, Ref: flex plus, 1198 
C21 da Deca ou similar 

11747/ORSE

6.14 
Torneira em metal cromado para balcão 
de cozinha, linha deca, standart ou 
similar 

07758/ORSE

6.15 Chuveiro elétrico jet master, linha 
Lorenzetti ou similar 09504/ORSE

6.16 

Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 
56cm, para instalação em bancada, c/ 
válvula cromada (deca ref 1623), sifão 
cromado (deca ref c1680), torneira 
cromada (deca linha c40 ref1159) e 

02021/ORSE

E S T A D O   D E   A L A G O A S 
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95544/SINAPI UND              
3,00   R$                 63,88   R$           

15,97  

02041/ORSE UND 
             

3,00   R$                 67,70  
 R$           
16,93  

02042/ORSE UND 
             

1,00   R$                 71,08  
 R$           
17,77  

04395/ORSE UND              
2,00   R$                 39,45   R$             

9,86  

02059/ORSE UND 
             

2,00   R$               109,00  
 R$           
27,25  

03698/ORSE UND              
7,00   R$                 22,84   R$             

5,71  

11747/ORSE UND              
3,00   R$               230,68   R$           

57,67  

07758/ORSE UND              
1,00   R$               172,99  

 R$           
43,25  

09504/ORSE UND 
             

1,00   R$               236,96  
 R$           
59,24  

02021/ORSE UND              
1,00   R$               442,89   R$         

110,72  

96 FONE: (82) 3261-1040 

 R$               79,85   R$                      
239,55  

 R$               84,63   R$                      
253,88  

 R$               88,85   R$                        
88,85  

 R$               49,31   R$                        
98,63  

 R$             136,25   R$                      
272,50  

 R$               28,55   R$                      
199,85  

 R$             288,35   R$                      
865,05  

 R$             216,24   R$                      
216,24  

 R$             296,20   R$                      
296,20  

 R$             553,61   R$                      
553,61  
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engate de plástico ou similares 

6.17 Ducha manual com registro, linha aspen, 
ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar 

09464/ORSE

6.18 Assento sanitário para vaso deficiente, 
linha Astra ou similar COTAÇÃO

6.19 

Tanque simples em mármore sintético c/ 
torneira cromada (deca linha c23 ref 
1153) , c/ válvula de plástico conjunto de 
fixação, sifão de plástico ou similares 

UND

   
7.0 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA / 
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

 
7.1 

Fornecimento e instalação de Tomada 
dupla 2 p+T universal, linha Fame ou 
similar 

04279/ORSE

7.2 
Fornecimento e instalação de Tomada 
simples 2 p+T universal, linha Fame ou 
similar 

00478/ORSE

7.3 
Fornecimento de interruptor 01 
secção+tomada simples 2p+T, linha 
Fame ou similar 

03739/ORSE

7.4 Fornecimento de interruptor 03 secção, 
linha Fame ou similar 00784/ORSE

E S T A D O   D E   A L A G O A S 
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09464/ORSE UND              
3,00   R$               189,70   R$           

47,43  

COTAÇÃO UND 
             

1,00   R$               129,90  
 R$           
32,48  

UND UND              
1,00   R$               370,09   R$           

92,52  

   
  

    
04279/ORSE UND            

12,00  R$                 29,61 R$             7,40

00478/ORSE UND            
10,00  R$                 14,85 R$             3,71

03739/ORSE UND              
3,00  R$                 20,94 R$             5,24

00784/ORSE UND              
2,00  R$                 13,95 R$             3,49

96 FONE: (82) 3261-1040 

 R$             237,13   R$                      
711,38  

 R$             162,38   R$                      
162,38  

 R$             462,61   R$                      
462,61  

SUB TOTAL 
 R$                

10.693,70  

  
R$             7,40  R$               37,01   R$                      

444,15  

R$             3,71  R$               18,56   R$                      
185,63  

R$             5,24  R$               26,18   R$                        
78,53  

R$             3,49  R$               17,44   R$                        
34,88  
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7.5 Tomada dupla para lógica RJ 45, 4" x  4", 
embutir completa 07792/ORSE

7.6 Ponto de tomada para tv a cabo com 
fornecimento 00789/ORSE

7.7 
Ponto de tomada para AR 
CONDICIONADO até 3000 Va com 
fornecimento 

03297/ORSE

7.8 Ponto de tomada em teto ou parede 00637/ORSE

7.9 Exaustor multi local branco para 
banheiro composição

7.10 Fornecimento e instalação de ar 
condiconado, tipo split 9000 BTUS 

10368/ORSE

7.11 Fornecimento  de Ar condiconado, tipo 
CASSETE 48.000 BTUS, 04 vias 

39560 / SINAPI

7.12 Instalação de arcondiconado, tipo 
cassete 48000 btus 4144 - ORSE

7.13 Fornecimento e instalação de luminárias 
de embutir de LED tamanho; 10x10cm 

composição

7.14 Fornecimento e instalação de luminárias 
de embutir  mini dicróica luz amarela 

composição

7.15 
Fornecimento e instalação de luminárias 
de embutir de LED luz branca 32 Watts 
6500K. tamanho; cm 

composição

7.16 
Fornecimento e instalação de luminárias 
de embutir de LED luz branca 32 Watts 
3000K. tamanho; cm 

composição

E S T A D O   D E   A L A G O A S 
Câmara Municipal de Rio Largo 
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07792/ORSE UND              
5,00  R$               102,00 R$           

25,50 

00789/ORSE UND              
2,00  R$               134,29 R$           

33,57 

03297/ORSE UND              
3,00  R$               166,45 R$           

41,61 

00637/ORSE PT            
43,00  R$               155,90 R$           

38,98 

composição UND              
1,00   R$               195,50   R$           

48,88  

10368/ORSE UND              
2,00   R$           2.250,00   R$         

562,50  

39560 / SINAPI UND              
1,00   R$           7.296,89   R$     

1.824,22  

ORSE UND              
1,00   R$               750,00   R$         

187,50  

composição UND              
9,00   R$                 44,20   R$           

11,05  

composição UND            
26,00   R$                 32,15   R$             

8,04  

composição UND            
15,00   R$               212,40   R$           

53,10  

composição UND              
5,00   R$               196,40   R$           

49,10  

96 FONE: (82) 3261-1040 

R$            R$             127,50   R$                      
637,50  

R$            R$             167,86   R$                      
335,73  

          R$             208,06   R$                      
624,19  

R$            R$             194,88   R$                   
8.379,63  

 R$             244,38   R$                      
244,38  

 R$         2.812,50   R$                   
5.625,00  

 R$         9.121,11   R$                   
9.121,11  

 R$             937,50   R$                      
937,50  

 R$               55,25   R$                      
497,25  

 R$               40,19   R$                   
1.044,88  

 R$             265,50   R$                   
3.982,50  

 R$             245,50   R$                   
1.227,50  
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7.17 
Fornecimento e instalação de luminária 
tipo pendente na cor preto, medindo: 
125cmX5cmX10cm 

composição

   8.0 FÔRRO 
 

8.1 
Fornecimento e Instalação de fôrro de 
gesso em placas 60 x 60 cm com 
estrutura auxiliar 

12026/ORSE

8.2 Fornecimento e Instalação de junta de 
dilatação em gesso L= 5cm 

01952/ORSE

8.3 Aplicação de espuma acústica  em 
celulose, na cor branco 

10787/ORSE 
equivalente 

técnico

   9.0 GRANITO 
 

9.1 
Bancada esculpida em granito preto São 
Marcos (WC sala de reunião), balcão 
0,65x0,55 - testeira 0,40 - rodamão 1,10 

COTAÇÃO

9.2 

Bancada esculpida em granito preto São 
Marcos com roda mão (COPA), balcão 
em "L" (2,22x0,60 + 0,75x0,60 + 
0,48x0,28) M - testeira e rodamão 5,0 
cm 

COTAÇÃO

9.3 Soleira em granito preto São Marcos L= 84161/SINAPI

E S T A D O   D E   A L A G O A S 
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composição UND              
2,00   R$               785,50   R$         

196,38  

   
  

    
12026/ORSE M²          

147,64   R$                 29,10   R$             
7,28  

52/ORSE M          
192,00   R$                 10,00   R$             

2,50  

10787/ORSE - 
equivalente 

técnico 
M²            

26,00   R$               160,00   R$           
40,00  

   
  

    
COTAÇÃO UND              

1,00  1281,48  R$         
320,37  

COTAÇÃO UND              
1,00  1341,63  R$         

335,41  

84161/SINAPI M              47,75  R$           

96 FONE: (82) 3261-1040 

 R$             981,88   R$                   
1.963,75  

SUB TOTAL 
 R$                

35.364,08  

  
 R$               36,38   R$                   

5.370,41  

 R$               12,50   R$                   
2.400,00  

 R$             200,00   R$                   
5.200,00  

SUB TOTAL 
 R$                

12.970,41  

  
 R$         1.601,85   R$                   

1.601,85  

 R$         1.677,04   R$                   
1.677,04  

 R$               59,69   R$                      
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15 CM 

   10 ESQUADRIAS 
 

10.1 

Porta em madeira de abrir acústica, 1,0 x 
2,10m. Isolação 34 Db classe 3 - linha 
dobradiças, alizares e fechadura, 
fabricante Mult door ou similar 

composição

10.2 Porta em madeira de lei, 0,90 x 2,10 m, 
dobradiças, alizares e fechadura 

01800/ORS

10.3 Porta em madeira de lei, 0,80 x 2,10 m, 
dobradiças, alizares e fechadura 

01757/ORSE

10.4 
Caixa de porta/Aduela  em madeira de 
lei, massaranduba ou similar 

90803/SINAPI

10.5 

Esquadria em perfil de alumínio 
anodizado branco com vidro 
transparente do tipo max air, medindo: 
0,60 x 0,40 m 

12333/ORSE

10.6 Aplicação divisória de vidro temperado 
10mm transparente com ferragens 

09548/ORSE

   11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
 

11.1 Ponto de água fria 25mm 01200/ORSE

11.2 Ponto de esgoto 100 mm 01683/ORSE

E S T A D O   D E   A L A G O A S 
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3,00  11,94  

   
  

    

composição UND                 
1,0   R$           3.635,00   R$         

908,75  

01800/ORSE UND                 
2,0   R$               634,30   R$         

158,58  

01757/ORSE UND                 
1,0   R$               486,46   R$         

121,62  

90803/SINAPI UND                 
3,0   R$               186,41   R$           

46,60  

12333/ORSE UND                 
2,0   R$               435,84   R$         

108,96  

09548/ORSE M²                 
1,5   R$               330,04   R$           

82,51  

   
  

    
01200/ORSE PT              

13,0   R$                 80,11  
 R$           
20,03  

01683/ORSE PT                  R$                 67,87   R$           

96 FONE: (82) 3261-1040 

179,06  

SUB TOTAL 
 R$                  

3.457,95  

  

 R$         4.543,75   R$                   
4.543,75  

 R$             792,88   R$                   
1.585,75  

 R$             608,08   R$                      
608,08  

 R$             233,01   R$                      
699,04  

 R$             544,80   R$                   
1.089,60  

 R$             412,55   R$                      
627,08  

SUB TOTAL 
 R$                  

9.153,29  

  
 R$             100,14   R$                   

1.301,79  
 R$               84,84   R$                      
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11.3 Ponto de esgoto 50 mm 01678/ORSE

11.4 Ponto de esgoto 40 mm 01679/ORSE

11.5 Caixa sifonado PVC DN 100 x 100 X 50 
MM 84982/SINAPI

11.6 Ponto de drenagem para ar 
condicionado 32 mm, tipo split 08260/ORSE

   12 COBERTURA 
 

12. Estrutura metálica para cobertura em 
telha de fibrocimento 06 mm 12508/ORSE

12. 
Telhamento com telha de fibrocimento 
ondulada esp = 6mm, fixada com haste 
reta para gancho. 12215/ORSE

   13 DIVERSOS 
 

13.1 

Espelho com espessura 04 mm, com 
parafusos de fixação sem moldura (SALA 
REUIÃO, WC SALA REUNIÃO E WC'S 
SOCIAL) 

11186/SINAPI

13.2 
Revestimento de paredes em placa de 
MDF duratex 18 mm, ripado linha 
essencial Wood cor Itapuã (SALA DE 

composição

E S T A D O   D E   A L A G O A S 
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3,0  16,97  

01678/ORSE PT 
                

5,0   R$                 62,42  
 R$           
15,61  

01679/ORSE PT 
                

4,0   R$                 45,30  
 R$           
11,33  

84982/SINAPI UND 
                

4,0   R$                 18,29  
 R$             
4,57  

08260/ORSE PT 
                

4,0   R$               119,80  
 R$           
29,95  

   
  

    
12508/ORSE 

M²            
11,15   R$               124,93   R$           

31,23  

12215/ORSE 
M²            

11,15   R$                 40,35   R$           
10,09  

   
  

    

11186/SINAPI M²            
12,30   R$               324,88   R$           

81,22  

composição M²            
22,15   R$               370,09   R$           

92,52  

96 FONE: (82) 3261-1040 

254,51  

 R$               78,03   R$                      
390,13  

 R$               56,63   R$                      
226,50  

 R$               22,86   R$                        
91,45  

 R$             149,75   R$                      
599,00  

SUB TOTAL 
 R$                  

2.863,38  

  
 R$             156,16   R$                   

1.741,21  

 R$               50,44   R$                      
562,38  

SUB TOTAL 
 R$                  

2.303,59  

  

 R$             406,10   R$                   
4.995,03  

 R$             462,61   R$                
10.246,87  
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REUINÃO) 

13.3 

Revestimento de paredes em placa de 
MDF duratex 18 mm, LISO com porta de 
correr, linha trama na cor GIANDUIA 
com porta de correr com estrutura 
auxiliar (SALA DE REUNIÃO) 

composição

13.4 

Armario suspenso em MDF DURATEX, 
linha trama cor GIANDUIA com 
acessórios e puxadores em alumínio, 
possuindo prateleiras internas, medindo: 
1,06x2,30m (SALA DE REUNIÃO) 

09997/ORSE 
equivalente 

técnico

13.5 

Armario suspenso em MDF duratex na 
cor preto com acessórios e puxadores 
em alumínio, possuindo prateleiras 
internas, medindo: (2,25x0,70m) + 
(3,02x0,70m) -COPA 

09997/ORSE 
equivalente 

técnico

13.6 

Armario baixo para pia em MDF duratex 
na cor preto com acessórios e puxadores 
em alumínio, possuindo prateleiras 
internas,  medindo: (2,25x0,95m) + 
(2,22x0,95m) -COPA 

09997/ORSE 
equivalente 

técnico

13.7 

Armario alto em MDF duratex na cor 
preto com acessórios e puxadores em 
alumínio, possuindo prateleiras internas,  
medindo: (1,38x2,30m) - COPA 

09997/ORSE 
equivalente 

técnico

E S T A D O   D E   A L A G O A S 
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composição M²              
8,50   R$               370,09   R$           

92,52  

09997/ORSE -
equivalente 

técnico 
M²              

2,44   R$           1.692,30   R$        
423,08  

09997/ORSE -
ivalente 

técnico 
M²              

3,70   R$           1.692,30   R$        
423,08  

09997/ORSE -
equivalente 

técnico 
M²              

4,28   R$           1.692,30   R$        
423,08  

09997/ORSE -
equivalente 

técnico 
M²              

3,17   R$           1.692,30   R$        
423,08  

96 FONE: (82) 3261-1040 

 R$             462,61   R$                   
3.933,13  

 R$         2.115,38   R$                   
5.157,28  

 R$         2.115,38   R$                   
7.826,89  

 R$         2.115,38   R$                   
9.053,81  

 R$         2.115,38   R$                   
6.705,74  
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13.8 

Mesa com tampo em MDF duratex 
texturizao na cor preto, com estrura em 
aço galvanizado pintado em esmalte 
sintético preto acetinado, medindo: 4,15 
x 1,0m 

composição

13.9 Bancada com nincho em MDF duratex na 
cor preto  medindo; 2,75x0,35m composição

13.10 Tampo de vidro temperado incolor E= 12 
mm com bordas bizotadas COTAÇÃO

13.11 
Engenheiro civil de obra júnior com 
encargos complementares (MEIO 
PERÍODO) 

90778/SI

13.12 Encarregado geral com encargos 
complementares (PERÍODO COMPLETO) 

90776/SINAPI

13.13 Fornecimento e instalação de barra de apoio 
em aço inox, comprimento= 80 cm 

02390/ORSE

13.14 
Tablado em estrutura de madeira de lei 
(massaranduba h=10cm com lastro em 
chapa compenasada de 15mm 

composição

13.15 Limpeza da obra com remoção de 
entulhos 9537/SINAPI
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composição M²              
4,15   R$               604,53   R$        

151,13  

composição M²              
0,97   R$               604,53   R$        

151,13  

COTAÇÃO M²              
4,15  385,54  R$           

96,39  

90778/SINAPI H              
90,0   R$                 80,44   R$           

20,11  

90776/SINAPI H            
180,0   R$                 18,88   R$             

4,72  

02390/ORSE UND                 
2,0   R$               373,42   R$           

93,36  

composição M²            
37,82   R$               102,45   R$           

25,61  

9537/SINAPI M² 
           

317,0   R$                   2,35  
 R$             
0,59  

   
  

    

96 FONE: (82) 3261-1040 

 R$             755,66   R$                   
3.136,00  

 R$             755,66   R$                      
732,99  

 R$             481,93   R$                   
1.999,99  

 R$             100,55   R$                   
9.049,50  

 R$               23,60   R$                   
4.248,00  

 R$             466,78   R$                      
933,55  

 R$             128,06   R$                   
4.843,32  

 R$                 2,94   R$                      
931,07  

SUB TOTAL 
 R$                

73.793,17  
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VALOR TOTAL DA PLANILHA 
INCLUSO BDI (25,0%)

 

 

 

 

 

 

 

 

96 FONE: (82) 3261-1040 

VALOR TOTAL DA PLANILHA 
INCLUSO BDI (25,0%) 

 R$    
208.707,61  
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E S T 
Câmara Municipal de Rio Largo

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº 

 

 

 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES
 

 

__________________________________, inscrita no CN
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor(a)___________________________, portador 
(a) do Registro Geral nº. __________________e CPF nº ____________________, DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Le
regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos).

 

Ressalva: emprega menor, a partir d

 

 

 

(nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa)

 

 

*Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 

 A D O   D E   A L A G O A S 
Câmara Municipal de Rio Largo 

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº - CEP 57100-000 – CNPJ – 24.472.003/0001-96 FONE: (82) 3261

 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 

 
ANEXO 2 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor(a)___________________________, portador 
(a) do Registro Geral nº. __________________e CPF nº ____________________, DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, 
regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos).

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Local e data 

(nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa)

*Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

 

 

96 FONE: (82) 3261-1040 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 

PJ nº ___________________, por 
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor(a)___________________________, portador 
(a) do Registro Geral nº. __________________e CPF nº ____________________, DECLARA, 

i nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, 
regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos). 

e 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

(nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa) 

*Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 



E S T 
Câmara Municipal de Rio Largo

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº 

 

 
 EDITAL TOMA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
 

 

 

(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº 
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impe
presente processo licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 001/2018, realizado pelo 
Município de Belém/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

 

 

____________________________________

Nome e Número da Identidade do declarante

 

 

 

 

 

 A D O   D E   A L A G O A S 
Câmara Municipal de Rio Largo 

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº - CEP 57100-000 – CNPJ – 24.472.003/0001-96 FONE: (82) 3261

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 

ANEXO 3 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº _______________, sediada (endereço completo), declara sob 
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 001/2018, realizado pelo 
Município de Belém/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data 

_______________________________________ 

Nome e Número da Identidade do declarante 

 

96 FONE: (82) 3261-1040 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

_______________, sediada (endereço completo), declara sob 
ditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 001/2018, realizado pelo 
Município de Belém/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 



E S T 
Câmara Municipal de Rio Largo

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº 

 

 
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO 

 

 

(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº ________________________, sediada (endereço completo), 
DECLARA em conformidade com o exigido no Edital Tomada de Preços nº 001/2018 que 
conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.

 

______________________________________

Nome e Número da Identidade do declarante

 

 A D O   D E   A L A G O A S 
Câmara Municipal de Rio Largo 

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº - CEP 57100-000 – CNPJ – 24.472.003/0001-96 FONE: (82) 3261

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 

ANEXO 4 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO 
DOS TERMOS DO EDITAL 

(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº ________________________, sediada (endereço completo), 
RA em conformidade com o exigido no Edital Tomada de Preços nº 001/2018 que 

conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.

 

 

Local e Data 

______________________________________ 

Nome e Número da Identidade do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 FONE: (82) 3261-1040 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO  

(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº ________________________, sediada (endereço completo), 
RA em conformidade com o exigido no Edital Tomada de Preços nº 001/2018 que 

conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço. 



E S T 
Câmara Municipal de Rio Largo

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº 

 

 
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

  
 
 (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ n
representante legal, o(a) Sr.(a.) __________
Identidade nº ____________ e do CPF n
disposto no Edital Tomada de Preços n
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente
 
(       )  MICROEMPRESA

123,  de 14/12/2006;  
 
(      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,

Complementar  nº 123, de 14/12/2006.
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
 

__________________________________

__________________________________

 

 

OBS.   1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser posta no envelope “A” (Documentos de Habilitação) 
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 
favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006.

 A D O   D E   A L A G O A S 
Câmara Municipal de Rio Largo 

Rua Euclides Afonso de Mello, s/nº - CEP 57100-000 – CNPJ – 24.472.003/0001-96 FONE: (82) 3261

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 

ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

(NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ no ______________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a.) __________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ____________ e do CPF no _______________, DECLARA, para fins do 
disposto no Edital Tomada de Preços no 001/2018, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(       )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123,  de 14/12/2006;   

(      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do artigo  3º da  Lei  
Complementar  nº 123, de 14/12/2006. 

que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

__________________________________ 
(data) 

 
 

__________________________________ 
(representante legal) 

 

nalar com um “X” a condição da empresa. 
2) Esta declaração deverá ser posta no envelope “A” (Documentos de Habilitação) 
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 
favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006. 

 

96 FONE: (82) 3261-1040 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

______________, por intermédio de seu 
________, portador(a) da Carteira de 

_______________, DECLARA, para fins do 
001/2018, sob as sanções administrativas 

data, é considerada: 

, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 

conforme Inciso II do artigo  3º da  Lei  

que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

2) Esta declaração deverá ser posta no envelope “A” (Documentos de Habilitação) pelas 
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 


















































































































