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        TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01020001/2018) 

 

 

PREÂMBULO 

  

 

  A Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN (PMC), por meio da Comissão 

Permanente de Licitações (CPL), designada pela Portaria GP nº 147/2017 de 15 de 

março de 2017, por ato do Excelentíssimo Senhor Prefeito Constitucional, torna público 

a quem possa interessar que realizara licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 

NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL, referente ao serviço abaixo especificado, no dia 30 de MARÇO de 

2018, às 9h, na sede da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, Praça Reinaldo 

Pimenta, 104, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, de acordo com os termos deste 

instrumento convocatório e seus Anexos. Esta licitação reger-se-á pela Lei 

Complementar n° 123/2006 e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, que ficam fazendo parte integrante desta TOMADA DE 

PREÇOS, independentemente de transcrição. 

 

DA AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e os respectivos anexos poderão ser adquiridos 

impressos pelas empresas interessadas, mediante pagamento no valor de R$ 25,00 

(vinte e cinco reais) por meio de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) emitido 

pela Secretaria Municipal de Finanças ou gratuitamente em meio magnético = pen drive 

(fornecido pelo licitante) no horário de 8h às 13h na sede da Prefeitura Municipal de 

Caraúbas/RN, Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, 

ou pelo email: licitacaopmcaraubas@gmail.com. Todas e quaisquer informações e/ou 

esclarecimentos pertinentes poderão ser obtidos por escrito junto à CPL, de segunda à 

sexta no horário de 8h às 13h na sede da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, Praça 

Reinaldo Pimenta, 104, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN. 

 

1. OBJETO E ANEXOS: 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica destinada 

à execução da construção de 30 (trinta) unidades sanitárias tipo um, atendendo as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, com prazo de conclusão de 

04 (quatro) meses. A ordem de serviço será expedida pela Secretaria Municipal do 

Trabalho e da Assistência Social e os serviços serão executados conforme 

Especificações Técnicas, constantes do anexo e de acordo com as cláusulas do 

contrato minutado. 

1.2. Os serviços de engenharia EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 

30 (TRINTA) UNIDADES SANITÁRIAS TIPO UM, objeto desta licitação deverão ser 

executadas pela futura Contratada em total observância às prescrições da ABNT – 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas, memoriais descritivos, especificações 

técnicas, orçamento básico, cronograma físico-financeiro contidos no processo. 
 

1.3. São partes integrantes deste Edital: 

a) Anexo I – PROJETO BÁSICO; 

b) Anexo II – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO; 

c) Anexo III – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS; 

d) Anexo IV – DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR; 

e) Anexo V – MODELO DE PROPOSTAS DE PREÇOS;  

f) Anexo VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA OU NÃO VISITA AO LOCAL 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 

g) Anexo VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

 

2. ESCLARECIMENTOS: 

2.1. Quaisquer dúvidas e esclarecimentos sobre o presente EDITAL deverão ser 

solicitados pelos interessados na Sala de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de 

Caraúbas. 

2.2. As impugnações deverão ser interpostas conforme parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 

41, da Lei nº 8.666/93. Decairá do direito de impugnar os termos do EDITAL aquele 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes 

de habilitação. 

 

3. FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1. Os recursos orçamentários serão advindos do Orçamento Geral do Município, 

conforme especificação a seguir: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12001 - Sec. Munic. de Trab. e Assistência Social. 

PROJETO ATIVIDADE: 1.125 - Construção, reforma e adequação de banheiros e 

fossas sépticas em habitações. 

FONTE: 5124; 1000. 

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. 

 

4. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 

4.1. Para custear as despesas originadas com os serviços objeto da presente licitação, 

serão alocados recursos originários da SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

  

5. SESSÃO DE ENTREGAS DOS ENVELOPES: 

5.1. Os envelopes concernentes a HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL deverão 

ser entregues simultaneamente, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL. 
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5.2. Na hipótese de não haver expediente na CPL na data marcada para recebimento e 

abertura dos envelopes, ficara a reunião automaticamente adiada para o primeiro dia 

útil subsequente, salvo disposição expressa em contrário. 

5.3. Os envelopes de documentação e propostas encaminhados a CPL após a data e 

horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos 

remetentes.  

  

6. DA REPRESENTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:   

6.1. As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante, 

mediante apresentação de documentação de procuração específica (com firma 

reconhecida), com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde 

que o mesmo exiba, no ato da entrega dos envelopes, documento que identifique como 

representante da licitante; caso contrário ficará impedido de manifestar-se e/ou 

responder pela empresa. 

6.1.1 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal poderá 

representar mais de uma licitante. 

6.2. A impugnação perante a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, por licitantes, dos 

termos do presente Edital, por irregularidades, deverá se efetivar até o segundo dia 

útil anterior à data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, sob pena 

de decair o direito de impugnação posterior. 

6.2.1. A impugnação perante a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, por terceiros 

(cidadão), dos termos do presente Edital por irregularidades, deverá se efetivar ate o 

quinto dia útil anterior à data fixada para a realização do procedimento licitatório, 

sob pena de decadência do direito de impugnar, devendo a CPL julgar e responder em 

até 03 (três) dias úteis.  

 

7. DA PARTICIPAÇÃO: 

7.1. Somente poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente 

estabelecidas no País, que atendam as condições e as exigências previstas neste Edital 

e seus anexos, e exerçam atividades relacionadas com o objeto desta licitação. 

7.2. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo da Construção Civil, 

legalmente estabelecidas no país, e que: 

a) Estejam devidamente cadastradas no Setor de Cadastro da Prefeitura de 

Caraúbas/RN, ou ainda as que atenderem as condições exigidas para cadastramento 

até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas; 

b) Satisfaçam todas as exigências estabelecidas neste Edital. 

7.3.  É de exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para a elaboração 

de sua proposta. Todos os custos associados com a visita aos locais dos serviços serão 

arcados integralmente pelos próprios licitantes, que serão responsáveis por danos 

pessoais, perdas ou prejuízos materiais, além dos custos e despesas causadas pelo 

não cumprimento deste item. 
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7.4. A empresa interessada em participar desta Tomada de Preços apresentará, 

exclusivamente, os documentos requeridos neste Edital, os quais deverão ser 

encaminhados nos respectivos envelopes: 01 – HABILITAÇÃO e 02 - PROPOSTA 

COMERCIAL, não se considerando quaisquer outros documentos e ou envelopes não 

solicitados. 

7.5. Quando da sessão de recebimento dos documentos de HABILITAÇÃO e 

PROPOSTA COMERCIAL, a interessada deverá se fazer representar por pessoa 

devidamente credenciada.  O credenciamento far-se-á por meio de instrumento 

público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida e com 

poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da 

representada devendo estar acompanhado de cópia autenticada das Cédulas de 

Identidade, do Estatuto ou Contrato Social. Em sendo o representante sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este, 

apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

7.6. A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem 

como na observância dos regulamentos e normas técnicas aplicáveis. 

7.7. No caso da empresa ser representada por um de seus diretores, devidamente apto, 

o credenciamento se fará com a apresentação e entrega do ato constitutivo social em 

vigor e ou documento de eleição de administrador, devidamente registrado(s) na Junta 

Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas (quando for o caso).  

 

8. RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

8.1. Não poderá participar da licitação em tela: 

8.1.1. A empresa que tenha sofrido decretação de falência, conforme Lei nº 11.101/05; 

8.1.2. Que, na data fixada para apresentação dos envelopes, estejam suspensas do 

direito de licitar ou de contratar com a Administração Publica, ou declaradas inidôneas 

para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

8.1.3. Empresas cujos sócios e/ou dirigentes tenham relação familiar ou parentesco no 

âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo 

e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, 

Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores 

investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento; 

8.1.4. Empresa cujo objeto social/ramo de atividade não seja pertinente e compatível 

com o objeto deste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO (Envelope Nº 01): 

9.1. Os documentos relativos à habilitação serão entregues à Comissão Permanente de 

Licitação, em envelope devidamente fechado, contendo externamente os seguintes 

dizeres: 
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ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

EMPRESA E CNPJ 

 

9.2. Considerar-se-ão habilitadas a participar do processo as empresas que 

apresentarem os seguintes documentos: 

 

9.2.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cédula de Identidade e CPF de todos os titulares e/ou sócios da empresa; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta 

Comercial do Estado sede da empresa, em se tratando de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 

f) Apresentação de todos os termos aditivos, quando existirem. 

 

9.2.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL: 

a) Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS 

(contribuições previdenciárias) emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais, e Dívida Ativa do Estado emitida pela 

Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 

c) Certidão Negativa quanto aos Tributos Municipais da sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

d) Certificado de Regularidade (CRF) perante o FGTS emitido pela Caixa Econômica 

Federal; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) fornecida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho 

 

9.2.3. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Apresentar Certidão de Registro e Quitação da empresa e do responsável técnico 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, inclusive com habilitação para registro de execução 
da obra objeto deste Edital, dentro do prazo de vigência; 
b) Comprovação pela licitante de possuir, na data prevista para recebimento dos 

envelopes, profissional (is) na área de Engenharia Civil ou outra reconhecida pela 

entidade competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica; 

mailto:caraubasrn@yahoo.com.br


 
 

MUNICIPIO DE CARAÚBAS 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CNPJ Nº 08.349.102/0001-29 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

     Setor de Licitações e Contratos 

 

Praça Cel. Reinaldo Pimenta, nº 104 – Bairro Centro – Caraúbas, Rio Grande do Norte – CEP 59.780-

000 – Fone/Fax: (**84) 3337 2263: E-mail: caraubasrn@yahoo.com.br. 
 

 

b.1) O(s) responsável(eis) técnico(s) da licitante deve apresentar atestado (s) de 

Capacidade Técnica fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, acompanhados dos respectivos Certificados de Acervo Técnico – CAT, 

expedidos pelo CREA da região onde os serviços tenham sido realizados, e que 

comprovem a execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da 

licitação, os atestados deverão estar devidamente autentificados. 

b.2) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) detentor(es) de 

atestado(s) técnicos(s) apresentado(s) com a empresa licitante, deverá ser feita 

mediante apresentação da carteira profissional; ou contrato de prestação de serviço 

mantido entre as partes, registrado no CREA; ou declaração de comprometimento do 

profissional em fazer parte da equipe da empresa licitante caso a empresa seja 

vencedora da Tomada de Preços, ou ainda, no caso de sócio ou diretor a comprovação 

será feita por meio do Estatuto ou Contrato Social;  

b.3) É vedada a indicação de um mesmo profissional, por mais de uma empresa 

licitante. Havendo a indicação, as empresas licitantes serão desclassificadas na 

participação no presente certame; 

c) A empresa licitante deverá apresentar, conforme Anexo VI, a declaração da visita 

ou não aos locais dos serviços a seu critério, assinada pelo responsável técnico, 

sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, 

assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de 

pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de 

natureza técnica e/ou financeira;  

c.1) A visita técnica deverá ser efetuada de 8h às 13h de segunda a sexta-feira. 

 

9.2.4. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, referente ao último 

exercício social, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do domicílio ou 

sede da proponente, contendo inclusive os Termos de Abertura e Encerramento, 

assinados por Contador habilitado e com registro no CRC, indicando expressamente o 

número do livro e as folhas em que se encontra regularmente transcrito e que comprove 

a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua substituição por balanços ou 

balancetes provisórios. Deverá ficar comprovada a boa situação financeira da empresa 

proponente, evidenciado que esta possui os seus índices contábeis, calculados pelos 

dados do balanço do último exercício social, certificado pelo responsável pela empresa 

proponente e pelo contador devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade competente, atendendo aos limites estabelecidos a seguir. Os índices 

contábeis deverão ser apresentados em folhas separadas, calculadas de forma clara e 

precisa: 

LC – Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,00 

LG – Liquidez Geral – igual ou maior que 1,00 
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SG – Solvência Geral – igual ou maior que 1,00 

LC = Ativo Circulante/Passivo Circulante 

LG = Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível à Longo 

Prazo 

SG = Ativo Total/Passivo Circulante+ Exigível à Longo Prazo. 

AC = ativo circulante 

PC = passivo circulante 

OBS.: Os índices acima descritos deverão ser apresentados pelo licitante juntamente 

com o Balanço Patrimonial, devidamente assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade da empresa e por sócio - administrador identificado no Contrato Social da 

mesma. 

b) Certidão Negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa 

Jurídica, a emissão deve ser com data de até 30 dias anteriores a de abertura dos 

envelopes, ou da data de vigência especificada na certidão, caso haja, expedida 

pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica; 

c) As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ficam dispensadas de 
apresentar Balanço Patrimonial.  
Obs. A licitante que for MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, que 

deseja obter os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/06, de 15 de 

dezembro de 2006, comprovará esta condição por meio da Certidão Simplificada 

emitida pela Junta Comercial do estado sede da empresa emitida a no máximo 30 

(trinta) dias anteriores à abertura do certame ou declaração assinada pelo contador e 

representante legal da empresa licitante, conforme ANEXO VII. 

  

9.2.5 - OUTROS: 

a) Declaração do licitante de que recebeu todos os documentos necessários ao 

esclarecimento de sua participação no certame e de que tomou conhecimento de todas 

as informações para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação; 

b) Declaração do licitante de que não existe qualquer impedimento de licitar com a 

administração pública; 

c) Declaração formal de que a licitante não possui menores de 18 anos trabalhando 

conforme determina o inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal; 

d) Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 
de que não existe obra em atraso, e que não tem nenhuma pendência de ordem 
técnica naquela Secretaria, relacionada à empresa licitante; 
e) Certidão de Registro Cadastral junto a Prefeitura Municipal de Caraúbas. 
9.3. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do 

licitante, como o número do CNPJ/MF e, preferencialmente, com endereço respectivo, 

devendo ser observado o seguinte: 

9.3.1. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar com o número do 

CNPJ da matriz, ou; 
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9.3.2. Se o licitante for uma filial, todos os documentos deverão estar com o número do 

CNPJ da filial, exceto quanto à certidão negativa de débitos junto ao INSS, por constar 

no próprio documento que é valido tanto para a matriz e filiais, bem assim quanto ao 

certificado de regularidade de situação do FGTS, quando o licitante tenha o 

recolhimento dos encargos centralizado, devendo desta forma apresentar documento 

comprobatório de autorização para a centralização; 

9.3.4. Se o licitante for a matriz e a prestadora dos serviços for a filial, os documentos 

deverão ser apresentados com o número do CNPJ/MF da matriz e da filial, 

simultaneamente; ou 

9.3.5. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ/MF 

da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em 

nome da matriz; 

9.4. Todos os documentos listados acima deverão ser apresentados em uma via, em 

caderno processual, numerado em ordem estabelecida no edital e rubricados;  

9.5. A falta de qualquer documento listado no item 9.2; a sua irregularidade; o seu 

vencimento; a ausência das cópias devidamente autenticadas, ou a ausência das vias 

originais para autenticação pela CPL, ou a falta da apresentação da publicação da 

imprensa oficial; a apresentação de documentos de habilitação fora do envelope lacrado 

e específico (Envelope nº 01), poderá inabilitar o licitante no presente certame, sendo-

lhe devolvido, lacrado, o “Envelope nº 02”. 

9.5.1. A CPL fará a autenticação até o dia anterior à data de recebimento dos 

envelopes. 

9.6. O acervo técnico será analisado pela área técnica da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Caraúbas, tomando por 

base os critérios previstos no Subitem 9.2.3 deste Edital. 

9.7. Na fase de habilitação será assegurado às microempresas e empresas de pequeno 

porte os benefícios constantes da Lei Complementar nº 123/2006.  

9.8. Aos declarados inabilitados, lhes será resguardado o direito de recurso, conforme 

preconiza o artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10. DA PROPOSTA COMERCIAL (Envelope N° 02): 

10.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope devidamente fechado, 

contendo externamente os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

EMPRESA E CNPJ 

 

10.2. A proposta, constante no ENVELOPE 02, deverá ser emitida por computador 

(impressa) em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, redigida com clareza, 

sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, datada, assinada na última folha e rubricada em todas as páginas pelo 
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representante legal da licitante, nos termos do Estatuto ou contrato Social da Empresa, 

ou por instrumento particular de procuração com firma reconhecida, e dela deverá 

constar: 

a) Dados necessários para contatos, quais sejam: razão social, CNPJ, endereço 

completo, CEP, telefone e fax (quando houver), dados bancários, necessários a 

emissão da nota de empenho ou contrato. A falta dos dados acima expostos acarretará 

em atraso na elaboração da nota de empenho. No caso da ausência de alguns dados 

constantes deste subitem, não implicará na desclassificação de respectiva proposta; 

b) Os serviços cotados, informando as especificações contidas nos Anexos deste Edital; 

c) Orçamento detalhado em planilha, discriminando todos os quantitativos e custos 

unitários que compõem o preço global, com exibição dos valores unitários, subtotais e 

valor global da proposta em algarismos e por extenso; 

d) O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da 

apresentação da mesma. Quando este não for indicado, a CPL considerará a validade 

mencionada neste subitem. 

Parágrafo Único: Se a contratação, por motivo de força maior, não puder ocorrer dentro 

do prazo mencionado no subitem anterior, e caso persista o interesse da Administração 

Municipal, esta poderá solicitar aos licitantes a prorrogação da validade da proposta por 

igual prazo, no máximo.  

10.3. As propostas deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, contendo, valor global 

da proposta em moeda corrente do país, relação dos preços unitários com suas 

respectivas composições, orçamento analítico e prazo de execução. 

10.4. Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, unitário em 

algarismos e total em algarismo e por extenso, com a inclusão de todas as despesas, 

tais como: impostos, taxas, emolumentos e encargos, porventura, incidentes sobre sua 

prestação. 

10.5. O preço proposto será fixo e irreajustável e nele deverão estar incluídos os 

tributos, fretes, taxas, despesas operacionais e demais encargos necessários à 

execução do objeto, responsabilizando-se a licitante pelos quantitativos e custos 

unitários constantes de sua proposta. 

10.6. Compete à licitante, para apresentação da proposta financeira, fazer o estudo, 

verificação e comparação de todos os documentos técnicos fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Caraúbas, tais como: Especificações 

Técnicas, Memoriais Descritivos, Orçamentos Bases, Cronograma Físico-Financeiro, 

Projetos, compatíveis para execução dos serviços a serem executados, inclusive quanto 

aos quantitativos. 

10.7. A licitante deverá incluir no valor apresentado na proposta de preços o BDI 

(Garantia, Risco, Despesas financeiras, Administração Central, Tributos e Lucro), enfim 

todas as despesas diretas ou indiretas e ainda as de natureza não calculadas, para o 

bom andamento dos trabalhos. 

10.8. Os preços unitários não poderão ser superiores ao orçado na planilha básica 

apresentada pela Prefeitura Municipal de Caraúbas. 
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10.9. O orçamento proposto e o cronograma físico-financeiro, detalhado com todos os 

itens da planilha orçada pela licitante, deverão ser devidamente assinados pelo 

representante legal e também por profissional habilitado, pertencente ao quadro da 

empresa, ou por seu responsável técnico. 

10.10. A licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou 

serviço, constante do Orçamento da PMC. Caso contrário, a Comissão recalculará a 

proposta, adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser observado o 

parágrafo 3º, do artigo 44, bem como o inciso II do artigo 48, da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

10.11. As empresas poderão ainda apresentar, uma via em arquivo eletrônico - CD - da 

Proposta de Preços e demais documentos constantes do envelope “02”, na forma de 

planilha eletrônica, com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta pelo Setor 

de Engenharia da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN. 

10.12. Os encargos sociais devidos deverão obedecer à legislação vigente, devendo ser 

consideradas as taxas de leis sociais e riscos do trabalho (Previdência Social, Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, Salário-Educação, Serviço Social da Indústria (SESI), 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço de Apoio à Pequena e 

Média Empresa (SEBRAE), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS), Repouso Semanal e Feriados; 

Auxílio – Enfermidade; Licença – Paternidade; 13º Salário; Dias de chuva; faltas 

justificadas na obra; outras dificuldades; acidentes de trabalho; greve; falta ou atraso na 

entrega de materiais ou serviços; Depósito por despedida injusta; Férias (indenizadas); 

Aviso Prévio (indenizado); Equipamentos de Proteção Individual; Seguro de vida e 

acidentes em grupo; Refeições; Vale Transporte), calculadas de modo a exprimir suas 

incidências e reincidências, e de acordo com as unidades praticadas nas composições 

de custos unitários, considerando-se o local da execução dos serviços ou obra. 

10.13. A remuneração dos profissionais deverá obedecer integralmente à Convenção 

Coletiva de Trabalho em vigor, celebrada entre os Sindicatos dos Empregadores e 

Empregados da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Norte, na 

data da formulação da proposta financeira. 

10.14. Os profissionais deverão ser definidos segundo o que estabelece a Convenção 

Coletiva de Trabalho acima citada. 

10.15. A proposta de preços será analisada pela área técnica da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Caraúbas, tomando por 

base os critérios de aceitabilidade de preços previstos neste Edital. 

10.16. A proposta apresentada em desacordo com este edital será desclassificada. 

10.17. A licitante deverá incluir na planilha o BDI, encargos sociais e tributos que foram 

utilizados na composição dos preços unitários. 

10.18. Havendo divergência entre o preço por extenso e o numeral prevalecerá o menor 

valor. 
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10.19. Não será considerada qualquer oferta de vantagem, nem preços ou vantagens 

baseadas em ofertas dos demais licitantes, preços simbólicos ou pagamento 

antecipado. 

10.20. Em nenhuma hipótese o licitante poderá requerer alteração da proposta 

apresentada, seja com relação a preço, pagamento ou qualquer condição que importe 

na modificação dos termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar evidentes 

erros formais, alterações essas que serão avaliadas pela comissão de licitação desta 

Municipalidade. 

10.21. A falta de data e/ou rubrica na proposta somente poderá ser suprida pelo 

representante legal presente à reunião de abertura do envelope "Proposta" e com 

poderes para esse fim.  

10.22. A licitante não poderá, em hipótese alguma, modificar os preços ou as condições 

de sua proposta, sob alegação de insuficiência de dados e informações sobre e/ou 

condições locais existentes, ou ainda, de qualquer lapso na obtenção de dados.  

10.23. A licitante, cuja proposta for selecionada, estará obrigada a realizar a prestação 

dos serviços objeto desta licitação pelo preço ofertado.  

10.24. Ocorrendo inexecução contratual por qualquer motivo, reserva-se ao órgão 

contratante o direito de optar sucessivamente pela oferta mais vantajosa e pela ordem 

de classificação, nas mesmas condições do licitante vencedor, comunicando em 

seguida à Secretaria Municipal de Finanças para as providências cabíveis. 

10.25. No preço global ofertado para realização dos serviços, deverão estar inclusos 

todos os custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos serviços, como 

materiais, Equipamento de Proteção Individual - EPI e fardamento para os funcionários; 

locação e manutenção geral dos equipamentos; instalação e transporte dos 

equipamentos; estada e refeições de funcionários; impostos e taxas; encargos 

previdenciários e trabalhistas; seguros, incluindo os de danos contra terceiros; e outros 

que incidam sobre a realização da obra. 

 

11. DA CONTRATAÇÃO: 

11.1. O vencedor do certame terá até 72 (setenta e duas) horas após a 

homologação, para comparecer à sede da Prefeitura Municipal, onde assinará o 

“Termo de Contrato de Prestação de Serviços, no regime de empreitada por preço 

global”. Após este prazo e o licitante não comparecendo, o mesmo será notificado, 

tendo mais 24 horas para a assinatura do termo. Permanecendo a falta, lhe será 

imputado uma multa de 5% (cinco por cento) do valor da sua proposta financeira, a ser 

cobrada administrativa ou judicialmente, a suspensão da assinatura do referido termo 

de contrato e da sua participação em outros certames licitatórios por dois anos, no 

âmbito municipal. 

11.1.1. Antes da contratação deverá ser realizada consulta ao Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, visando constar a ausência da licitante 

vencedora;  
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11.1.2. Para fins do disposto no item 11.1 a licitante deverá apresentar prova de 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com 

redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011; e 

80.3. Será realizada consulta ao SICAF e ao CADIN, visando apurar a regularidade 

das condições iniciais de habilitação da empresa, quando da convocação da licitante 

para assinatura do contrato bem como durante a execução contratual. 

11.2. Após assinatura do Termo de Contrato de Prestação de Serviços, no regime de 

empreitada por preço global, a licitante terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

para apresentar ART de execução, devidamente registrada no CREA/RN – Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte. 

11.3. O preço contratado só poderá ser reajustado, em conformidade com o INCC da 

Fundação Getúlio Vargas, após o prazo de 12 meses, a contar da apresentação da 

proposta.  
 

12. DO CRONOGRAMA FINANCEIRO: 

12.1. O pagamento pela realização dos serviços será efetuado, em até 30 (trinta) dias, 

após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, 

conforme medições aferidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento 

da execução do objeto e dos materiais empregados.  

12.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

12.2.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na referida Lei Complementar. 

12.3. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pela Contratada. 

12.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária. 

12.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

12.5.1. Não produziu os resultados acordados; 

12.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

12.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

12.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 
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providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante. 

12.7. O pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de 

comprovação de recolhimento dos encargos INSS, FGTS, CNDT, débitos estaduais 

conjunta com a dívida ativa do estado, tributos federais e tributos municipais, em 

original ou em fotocópia autenticada. 

12.8. A Prefeitura Municipal de Caraúbas poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, 

nos termos desta Concorrência. 

12.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 

compensação financeira por atraso de pagamento. 

12.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Prefeitura Municipal de Caraúbas entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a 

seguinte: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

12.11. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 

12.12. Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 

a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 

5.452, de 1° de maio de 1943, com redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de 

julho de 2011. 

12.13. A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do 

pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a qual pode ser 

efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de 

Cadastramento de Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos 

créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN. 

12.14. A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente 

firmado alegando falta de pagamento nos termos dos Art 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, 

quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o 

contratado buscar, por meios legais, a resolução do contrato administrativo. 
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12.15. Por ocasião da apresentação de faturas, deverá a contratada entregar à 

Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, juntamente com as Notas Fiscais, conforme o 

caso, os seguintes documentos:  

 

I. EM TODAS AS FATURAS:  

a) Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da Contratada;  

b) Certidão negativa de débitos trabalhistas;  

c) Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;  

d) Resumo do fechamento-empresa/FGTS;  

e) Resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo SEFIP;  

f) Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a 

outras entidades e fundos por FPAS;  

g) Protocolo de envio de arquivos;  

h) Guia do FGTS e GPS pagas;  

j) Relatório detalhado que registre a quantidade e tipos de serviços executados.  

 

II. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:  

a) ART dos Engenheiros responsáveis técnicos pela execução dos serviços. Se 

houver substituição, a ART deverá também ser substituída com o correspondente 

cancelamento da ART anterior no CREA.  

b) CEI (comprovante de matrícula da obra no INSS). 

 

III. SOMENTE NA ÚLTIMA FATURA:  

a) CND - Certidão Negativa de Débitos da obra - emitida pelo INSS;  

12.16. Quando do pagamento anteriormente citado, será exigido da CONTRATADA os 

seguintes documentos: 

12.16.1. Nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, acompanhada de recibo de quitação; Certidões de regularidade, 

junto ao FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E 

INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda 

Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista; 

12.16.2. Registro dos serviços de engenharia no CREA e CEI INSS. 

 

13. DAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES: 

13.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as 

cláusulas contratuais, bem como as normas constantes nas especificações técnicas, 

respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.   

13.2. A fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorrência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou seus agentes prepostos. 
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13.3. A CONTRATADA deverá indicar um preposto, aceito pela Administração, no local 

da obra, para representá-la na execução do contrato. 

13.4. A Prefeitura Municipal de Caraúbas se reserva o direito de rejeitar no todo ou em 

parte os serviços prestados, se em desacordo com o termo do contrato. 

13.5. A execução dos serviços contratados obedecerá às normas constantes na 

proposta apresentada pela CONTRATADA e disposições técnicas constantes deste 

edital e demais anexos.   

13.6. A Contratada lançara na nota fiscal as especificações dos serviços executados de 

modo idêntico aquelas constante na medição. 

13.7. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços em até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial contratado. 

13.8. Mediante acordo das partes poderá haver supressões de serviços em percentual 

superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

13.9. Quando não atendida às solicitações de correções dos serviços, a PMC reserva-

se o direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas neste edital: 

a) Determinar a suspensão do serviço executado em desconformidade com o 

contrato; 

b) Rescindir o contrato. 

 

14. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

14.1. Os serviços, objeto deste Edital, deverão ser iniciadas após emissão da ordem de 

serviço, com prazo de conclusão de 04 (quatro) meses. A ordem de serviço será 

expedida pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social. 

14.2. Por cada dia de atraso no início dos serviços e sendo por inadimplência da 

CONTRATADA, será cobrada, administrativa ou judicialmente, multa equivalente a 

0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao dia, do valor contratado, limitado a 05 

(cinco) dias. Após este prazo, e não havendo o início dos serviços, a CONTRATADA 

será advertida pela CONTRATANTE, e terá o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

para iniciá-los. Após este prazo e não havendo a iniciação dos serviços, lhe será 

imposta uma multa de 5% do valor contratado, a ser cobrada administrativa ou 

judicialmente, e consequentemente haverá a rescisão contratual, combinado com a 

suspensão do licitante vencedor de participar de outros certames licitatórios por dois 

anos, no âmbito municipal, além da perda da caução de garantia para contratação de 

que trata o item 16, neste Edital. 

14.3. O prazo determinado no item 14.1, poderá ser prorrogado, a critério da 

contratante, mediante Termo Aditivo, de acordo com o que preconiza o parágrafo 

primeiro, artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo condicionada à renovação da 

Garantia de Execução do Contrato, conforme Cláusula 16. 

 

15. DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO: 
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15.1.  Os serviços e/ou os materiais não previstos no projeto da obra, não poderão ser 

acrescidos ao presente contrato, com exceção de ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior, comprovadamente impossibilitada de ser previsto por ocasião de 

elaboração do projeto. 

Parágrafo Único: Todo serviço e material, a serem acrescidos, deverão ser 

apresentados por escrito com a maior urgência possível, pela CONTRATADA, e 

submetida à apreciação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a 

qual, por meio de uma Comissão aprovará ou não, mediante relatório circunstanciado, 

sendo esse fator condicionante à materialização do fato. A aprovação do acréscimo de 

materiais e/ou serviços deverá, caso os itens não tenham sido licitados, ser anexada ao 

respectivo projeto para a deflagração de uma nova licitação, não entrando em conflito 

com a modalidade adotada inicialmente, referente apenas aos acréscimos (extras). 

 

16. DA GARANTIA PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

16.1. A Garantia pela execução do contrato corresponderá a 5% (cinco por cento) do 

valor global do contratado, recolhido no ato da assinatura do contrato, podendo o 

recolhimento ser efetivado por meio de: 

a) Caução em dinheiro ou títulos de dívida pública; 

b) Seguro-garantia; ou 

c) Fiança bancária. 

16.2. Para a garantia do contrato, caso a Contratada opte por apresentar título da dívida 

pública, o mesmo deverá ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido 

no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo 

Governo Federal. 

16.3. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive de indenização de terceiros, a CONTRATADA deverá 

proceder à respectiva reposição num prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da 

data em que for notificada pela Prefeitura Municipal.  

16.4. Havendo a prorrogação do prazo contratado, especificado no item 14 deste Edital, 

fica condicionada a renovação da garantia pela contratação, que permanecerá com a 

Secretaria Municipal de Finanças, sendo devolvida ou restituída após o término do novo 

prazo de execução. 

16.5. No ato da entrega da garantia pela contratação, a Secretaria Municipal de 

Finanças emitirá “Certidão de Quitação quanto a Garantia pela Contratação”, válida até 

o seu resgate. 

 

17. DO JULGAMENTO: 

17.1. O presente certame iniciará com o recebimento dos envelopes “Habilitação” e 

“Propostas”, sendo aberto inicialmente o envelope “Habilitação”.  

17.2. O julgamento e a indicação da proposta vencedora serão pelo menor preço global 

dos serviços. 
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17.3. No caso de empate entre as propostas apresentadas e depois de obedecido o 

disposto na legislação vigente, a indicação do vencedor será mediante o sorteio, na 

presença dos interessados. 

17.4. A CPL requisitará assessoramento técnico junto a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos que emitira parecer técnico, que integrará o processo 

da presente licitação.  

17.5. À CPL ou autoridade superior é reservado o direito de solicitar, caso julgue 

necessário, novos esclarecimentos em consequência das propostas apresentadas. 

17.6. As licitantes deverão atender às solicitações no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis após sua comunicação. 

17.6.1. Todas as comunicações e esclarecimentos deverão ser feitos por escrito, 

vedada a inclusão de quaisquer informações que deveriam constar originalmente da 

proposta, conforme determina o § 3º, do art. 43, da Lei n.º 8.666/93. 

17.7. Serão desclassificadas: 

a) A proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital. 

b) A proposta que apresentar preços manifestamente inexequíveis, de acordo com o 

art. 48, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

17.8. Critérios de aceitabilidade de preços:  

17.8.1. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes 

para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos 

equipamentos e da aquisição de materiais.  

17.8.2. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de 

custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos 

serviços conforme projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos 

demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e 

suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação. 

17.8.3. Serão desclassificadas propostas que apresentarem preços globais 

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 

são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

17.8.4. Consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor 

preço para os serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) 

do valor orçado pela Administração. 

17.8.5. A Comissão promoverá diligências junto às licitantes que tiverem suas propostas 

enquadradas nos termos do item anterior, para verificar a exequibilidade dos preços 

apresentados. 

17.8.6. Será desclassificada a empresa que apresentar na composição de preços 

unitários valores de mão de obra distintos dos pisos salariais normativos da categoria 
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correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de 

Trabalho vigente a época da apresentação da proposta comercial.  

17.8.7. No caso de constar rasura no preço, em algarismos, sem que o valor correto 

esteja escrito, por extenso, a proposta será desclassificada, não cabendo justificativa de 

qualquer ordem. 

17.8.8. Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou 

divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, 

será adotada a correção que resultar no menor valor. 

17.8.9. Das propostas que apresentarem valor menor que 80% (oitenta por cento) do 

valor orçado pela Administração ou da média aritmética das propostas com valor 

superior a 50% (cinqüenta por cento) desse, o que for menor, será exigida garantia 

adicional, dentre as acima listadas, equivalentes à diferença entre o valor apurado, na 

forma aqui descrita, e o da proposta. Tudo de conformidade com o art. 48, parágrafos 1º 

e 2º da Lei n. 8.666/93. 

17.8.10. Não será admitida desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente 

de fato superveniente aceito pela CPL. 

17.8.11. Os preços totais e unitários propostos serão de exclusiva responsabilidade da 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

17.9. Do resultado do julgamento tomarão ciência os participantes, por meio de sessão 

designada pela CPL, em que estando presentes os licitantes ou os seus prepostos, 

ficarão cientes do resultado do julgamento, sendo lavrada ata.  

17.10. A Comissão tornará público o resultado do certame, por meio de publicação na 

Imprensa Oficial. 

17.11. As questões relacionadas com o direito de petição, dos contratos e das sanções 

administrativas, serão aplicadas as disposições das seções próprias da Lei Federal n.º 

8.666/93 e suas alterações. 

17.12. Concluídos os trabalhos, a CPL encaminhará o processo devidamente instruído, 

para apreciação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para expedição do ato 

homologatório. 

 

18. DO RECEBIMENTO DA OBRA: 

18.1. Do recebimento provisório: 

18.1.1. O recebimento provisório da obra será solicitado pela empresa contratada junto 

a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos por meio da medição final, 

ficando a mesma responsável pela entrega da CND da respectiva CEI (INSS) referente 

ao fechamento da obra, quando do pagamento da medição final na Secretaria Municipal 

de Finanças. 

18.1.2. A Contratada deverá solicitar, por meio de correspondência em 01 (uma) via 

protocolada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o 

recebimento dos serviços, tendo a Administração o prazo de até 15 (quinze) dias para 

lavrar o Termo de Recebimento Provisório.   
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18.1.3. O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços 

estiverem concluídos e aceitos pela Administração e, quando em contrário, será lavrado 

Termo de Não Recebimento, anulando solicitação feita anteriormente, devendo a 

Contratada, após atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos 

serviços.   

18.2. Do recebimento definitivo: 

18.2.1. Decorridos até 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, desde 

que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a Administração expedirá o 

Termo de Recebimento Definitivo, cuja data será o referencial para análise do prazo 

contratual.   

18.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando 

decorrente da falha técnica devidamente comprovada na execução dos serviços, sendo 

responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o 

art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

18.3. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e de Encerramento de 

Obrigações Contratuais não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do 

Contrato e da legislação em vigor.   

18.4. A garantia será sempre exigida da CONTRATADA, portanto em nenhuma hipótese 

será admitida qualquer transferência de responsabilidade para terceiros. 

 

19. DOS RECURSOS: 

19.1. Caberá recurso das decisões da Comissão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da lavratura da ata ou publicação na Imprensa Oficial do município, no caso de 

habilitação ou inabilitação, conforme estabelece o artigo 109 da Lei nº 8.666/93. 

19.2. Caberá recurso das decisões da Comissão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da lavratura da ata ou publicação na Imprensa Oficial do município, nos casos de 

julgamento das propostas, conforme estabelece o artigo 109 da Lei 8.666/93. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

20.1. Reserva-se a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, o direito de revogar a licitação 

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la no todo 

ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666/93; 

20.2. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela CPL, 

tudo em conformidade com as normas jurídicas e administrativas cabíveis. 

20.3. Na contagem dos prazos desse Edital será excluído o dia de início e incluído o dia 

do vencimento, considerando como expediente normal na Prefeitura Municipal, o 

horário de 8h às 13h, de 2ª a 6ª feiras. 

20.4. Nenhuma indenização será devida as licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentos relativos ao presente edital. 
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20.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros e omissões puramente 

formais, desde que não comprometam o caráter competitivo do certame, tampouco 

firam o interesse público. 

20.6. A Contratada assumira integral responsabilidade pelos danos causados a 

Prefeitura Municipal de Caraúbas ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, 

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando a PMC de todas 

e quaisquer reclamações pertinentes. 

20.7. Será de total responsabilidade da contratada, regularizar toda a documentação 

necessária para o inicio dos serviços, perante os órgãos competentes. 

20.8. Os interessados, que tiverem eventuais dúvidas de caráter técnico ou legal na 

interpretação dos termos desta peça Editalícia, poderão solicitar os esclarecimentos ou 

informações necessárias, somente por escrito, preferencialmente até o 05 (cinco) dias 

consecutivos anteriores a data aprazada para recebimento da documentação de 

habilitação e proposta de preço, a fim de permitir que haja tempo hábil para resposta. 

Os esclarecimentos serão prestados a(s) interessado(s) também por escrito. Não serão 

atendidas solicitações verbais.    

20.9. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste edital é o da Comarca de 

Caraúbas/RN. 

 

 

Caraúbas/RN, 26 de fevereiro de 2018. 

 

FÁBIO FRANCISCO DA SILVA SENA 

Presidente da CPL 
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        TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01020001/2018) 

 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 
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        TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01020001/2018) 

 

 

ANEXO II 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

 

Pelo presente contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN, 

Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.349.102/0001-29, com sede na Praça 

Reinaldo Pimenta, 104 – Centro – Caraúbas/RN, CEP: 59.780-000, neste ato 

representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. ANTÔNIO ALVES DA SILVA, brasileiro, 

casado, portador da cédula de identidade de n° 1.332.227-ITEP/RN, inscrito no CPF/MF 

sob n.º 791.638.744-15, residente na Rua Hugolino de Oliveira, 379, Leandro Bezerra, 

CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado CONTRATANTE e de outro 

lado a empresa __________________________, CNPJ/MF nº 

_______________________, com sede na cidade de _____________________, na 

Rua ________________, neste ato representada pelo Sr. 

_________________________, CPF nº _________________________, doravante 

denominada CONTRATADA, RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE 

CONTRATO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, com integral 

observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas 

e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

DESTINADA À EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES 

SANITÁRIAS TIPO UM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN, com prazo de conclusão de 04 (quatro) meses. A 

ordem de serviço será expedida pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência 

Social. 

1.2.  Integra o presente termo contratual o edital da licitação originária, planilha 

orçamentária, cronograma, memoriais descritivos dos serviços a serem executados e 

plantas, bem como a proposta da Licitante Vencedora. 

 

CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1 O presente termo de contrato de prestação de serviços será executado de forma 

indireta, mediante empreitada por preço global. 

 

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO: 

3.1. Pela execução dos serviços contratados, objeto deste termo contratual, será pago o 

valor global de R$ 00,00 (xxxxxxxxxx). 
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3.2. Nos valores apresentados já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos 

necessários à execução dos serviços. 

CLÁUSULA 4ª - DOS REAJUSTES: 

4.1 O preço contratado só poderá ser reajustado, em conformidade com o INCC da 

Fundação Getúlio Vargas, após o prazo de 12 meses, a contar da apresentação da 

proposta.  
 

 

CLÁUSULA 5ª - DO CRONOGRAMA FINANCEIRO: 

5.1. O pagamento pela realização dos serviços será efetuado, em até 30 (trinta) dias, 

após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, 

conforme medições aferidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento 

da execução do objeto e dos materiais empregados.  

5.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

5.2.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na referida Lei Complementar. 

5.3. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pela Contratada. 

5.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária. 

5.5. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

5.5.1. Não produziu os resultados acordados; 

5.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

5.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante. 

5.7. O pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de 

comprovação de recolhimento dos encargos INSS, FGTS, CNDT, débitos estaduais 

conjunta com a dívida ativa do estado, tributos federais e tributos municipais, em 

original ou em fotocópia autenticada. 
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5.8. A Prefeitura Municipal de Caraúbas poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, 

nos termos desta Concorrência. 

5.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 

compensação financeira por atraso de pagamento. 

5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Prefeitura Municipal de Caraúbas entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a 

seguinte: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

5.11. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente. 

5.12. Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 

5.452, de 1° de maio de 1943, com redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de 

julho de 2011. 

5.13. A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, 

consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a qual pode ser efetuada 

mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de 

Cadastramento de Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos 

créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN. 

5.14. A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente 

firmado alegando falta de pagamento nos termos dos Art 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, 

quando o referido atraso não for superior a 90(noventa) dias, vindo o qual, poderá o 

contratado buscar, por meios legais, a resolução do contrato administrativo. 

5.15. Por ocasião da apresentação de faturas, deverá a contratada entregar à 

Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, juntamente com as Notas Fiscais, conforme o 

caso, os seguintes documentos:  

 

I. EM TODAS AS FATURAS:  

a) Comprovantes de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da Contratada;  

b) Certidão negativa de débitos trabalhistas;  
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c) Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;  

d) Resumo do fechamento-empresa/FGTS;  

e) Resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo SEFIP;  

f) Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a 

outras entidades e fundos por FPAS;  

g) Protocolo de envio de arquivos;  

h) Guia do FGTS e GPS pagas;  

j) Relatório detalhado que registre a quantidade e tipos de serviços executados.  

 

II. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:  

a) ART dos Engenheiros responsáveis técnicos pela execução dos serviços. Se 

houver substituição, a ART deverá também ser substituída com o correspondente 

cancelamento da ART anterior no CREA.  

b) CEI (comprovante de matrícula da obra no INSS). 

 

III. SOMENTE NA ÚLTIMA FATURA:  

a) CND - Certidão Negativa de Débitos da obra - emitida pelo INSS;  

5.16. Quando do pagamento anteriormente citado, será exigido da CONTRATADA os 

seguintes documentos: 

5.16.1. Nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, acompanhada de recibo de quitação; Certidões de regularidade, 

junto ao FGTS, Fazenda Federal (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E 

INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS), Fazenda Estadual e Fazenda 

Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista; 

5.16.2. Registro dos serviços de engenharia no CREA e CEI INSS. 

 

CLÁUSULA 6ª - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. Os serviços objeto deste Edital terão prazo de conclusão de 04 (quatro) meses, 

contados a partir da ordem de serviço que será expedida pela Secretaria Municipal do 

Trabalho e da Assistência Social. 

6.2. Por cada dia de atraso no início dos serviços e sendo por inadimplência da 

CONTRATADA, será cobrada, administrativa ou judicialmente, multa equivalente a 

0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao dia, do valor contratado, limitado a 05 

(cinco) dias. Após este prazo, e não havendo o início dos serviços, a CONTRATADA 

será advertida pela CONTRATANTE, e terá um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

para iniciá-los. Após este prazo e não havendo a iniciação dos serviços, lhe será 

imputada uma multa de 5% do valor contratado, a ser cobrada administrativa ou 

judicialmente, e consequentemente haverá a rescisão contratual, combinado com a 

suspensão do licitante vencedor de participar de outros certames licitatórios por dois 

anos, no âmbito municipal, além da perda da caução de garantia para execução do 

contrato. 
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CLÁUSULA 7ª - DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

7.1 O prazo determinado no item 6.1, da Cláusula 6ª, deste Termo, poderá ser 

prorrogado, por meio de Termo Aditivo, conforme parágrafo primeiro, artigo 57, da Lei 

Federal nº 8.666/93, mediante justificativa aceita pela Administração Pública. 

 

CLÁUSULA 8ª - DAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES: 

8.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as 

cláusulas contratuais, bem como as normas constantes nas especificações técnicas, 

respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.   

8.2. A fiscalização será exercida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, não excluindo nem reduzindo a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou 

seus agentes prepostos. 

8.3. A CONTRATADA deverá indicar um preposto, aceito pela Administração, no local 

da obra, para representá-la na execução do contrato no prazo de 72 horas após 

emissão da ordem de serviço. 

8.4. A Prefeitura Municipal de Caraúbas se reserva no direito de rejeitar no todo ou em 

parte os serviços prestados, se em desacordo com o termo do contrato e do edital. 

8.5. A execução dos serviços contratados obedecera às normas constantes na proposta 

apresentada pela CONTRATADA e as disposições técnicas constantes deste edital e 

demais anexos.   

8.6. A CONTRATADA lançará na nota fiscal as especificações dos serviços executados 

de modo idêntico àquelas constantes no boletim de medição. 

8.7. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços em até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial contratado. 

8.8. Mediante acordo das partes poderá haver supressões de serviços em percentual 

superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

8.9. Quando não atendida as solicitações de correções dos serviços, a PMC reserva-se 

o direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas neste edital: 

a) Determinar a suspensão do serviço executado em desconformidade com o 

contrato; 

b) Rescindir o contrato. 

8.10. As medições serão encaminhadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, até o 10º (décimo) dia após a entrega 

para análise pela Controladoria Geral do Município, que após aprovada enviará ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para autorização do pagamento. 
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CLÁUSULA 9ª - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO: 

9.1.  Os serviços e/ou os materiais não previstos no projeto da obra, não poderão ser 

acrescidos ao presente contrato, com exceção de ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior, comprovadamente impossibilitada de ser previsto por ocasião de 

elaboração do projeto. 

Parágrafo Único: Todo serviço e material, a serem acrescidos, deverão ser 

apresentados por escrito com a maior urgência possível, pela CONTRATADA, e 

submetida à apreciação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a 

qual, por meio de uma Comissão aprovará ou não, mediante relatório circunstanciado, 

sendo esse fator condicionante à materialização do fato. A aprovação do acréscimo de 

materiais e/ou serviços deverá, caso os itens não tenham sido licitados, ser anexada ao 

respectivo projeto para a deflagração de uma nova licitação, não entrando em conflito 

com a modalidade adotada inicialmente, referente apenas aos acréscimos (extras). 

 

CLAUSULA 10ª - DO RECEBIMENTO DA OBRA: 

10.1. Do recebimento provisório: 

10.1.1. O recebimento provisório da obra será solicitado pela empresa contratada junto 

a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos por meio da medição final, 

ficando a mesma responsável pela entrega da CND da respectiva CEI (INSS) referente 

ao fechamento da obra, quando do pagamento da medição final na Secretaria Municipal 

de Finanças. 

10.1.2. A CONTRATADA deverá solicitar, por meio de correspondência em 01 (uma) via 

protocolada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o 

recebimento dos serviços, tendo a Administração o prazo de até 15 (quinze) dias para 

lavrar o Termo de Recebimento Provisório.   

10.1.3. O Termo de Recebimento Provisório somente será lavrado se todos os serviços 

estiverem concluídos e aceitos pela Administração e, quando em contrário, será lavrado 

Termo de Não Recebimento, anulando solicitação feita anteriormente, devendo a 

Contratada, após atendidas todas as exigências, solicitar novamente o recebimento dos 

serviços.   

10.2. Do recebimento definitivo: 

10.2.1. Decorridos até 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisório, desde 

que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a Administração expedirá o 

Termo de Recebimento Definitivo, cuja data será o referencial para análise do prazo 

contratual. 

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, às suas custas, qualquer defeito, 

quando decorrente da falha técnica devidamente comprovada na execução dos 

serviços, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, 

conforme preceitua o art. 618 do Código Civil Brasileiro.  

mailto:caraubasrn@yahoo.com.br


 
 

MUNICIPIO DE CARAÚBAS 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CNPJ Nº 08.349.102/0001-29 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

     Setor de Licitações e Contratos 

 

Praça Cel. Reinaldo Pimenta, nº 104 – Bairro Centro – Caraúbas, Rio Grande do Norte – CEP 59.780-

000 – Fone/Fax: (**84) 3337 2263: E-mail: caraubasrn@yahoo.com.br. 
 

 

10.3. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo e de Encerramento de 

Obrigações Contratuais não eximirá a Contratada das responsabilidades decorrentes do 

Contrato e da legislação em vigor.   

10.4. A garantia será sempre exigida da CONTRATADA, portanto em nenhuma hipótese 

será admitida qualquer transferência de responsabilidade para terceiros. 

 

CLÁUSULA 11ª - DA GARANTIA PELA CONTRATAÇÃO: 

11.1. Da garantia: 

I) A CONTRATADA prestará a garantia pela contratação equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor contratado, cabendo a mesma optar pelas modalidades, que serão: 

a) Caução em dinheiro ou títulos de dívida pública; 

b) Seguro-garantia; ou 

c) Fiança bancária. 

II) A garantia a ser oferecida será repassada a Secretaria Municipal de Finanças no dia 

da assinatura do termo de contrato, sendo liberada ou restituída após a execução, e, 

quando esta for em dinheiro, atualizada monetariamente da data da entrega da garantia 

até sua devolução, pelo IGP-M. 

III) No ato da entrega da garantia pela contratação, a Secretaria Municipal de Finanças 

emitirá “Certidão de Quitação quanto a Garantia pela Contratação”, válida até o seu 

resgate. 

IV) Havendo a necessidade da prorrogação do prazo contratado, fica condicionada a 

renovação da garantia de execução do Contrato, que permanecerá com a Secretaria 

Municipal de Finanças, sendo devolvida ou restituída após o término no novo prazo de 

execução. 

 

CLÁUSULA 12ª - DAS RESPONSABILIDADES: 
 

12.1. PELA CONTRATANTE: 

a) A fiscalização dos serviços será feita pela Contratante, por intermédio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS que 

deverá designar um fiscal o qual semanalmente irá conferir e verificar as especificações 

técnicas, o cumprimento do cronograma físico-financeiro e dos projetos, além de outras 

funções que são essenciais para o andamento do serviço, fazendo os devidos registros 

no livro de ocorrência da respectiva obra adotando em tempo hábil as medidas cabíveis 

quanto a decisões e providências que ultrapassem a competência de sua fiscalização; 

b) Efetuar o pagamento dos serviços de engenharia de acordo com as Cláusulas 3ª e 

5ª, constantes neste Termo de Contrato; 

c) Fiscalizar a execução dos serviços de engenharia e realizar as medições; e 

d) Oferecer condições de trabalho a CONTRATADA, nos locais dos serviços. 
 

12.2. PELA CONTRATADA: 

mailto:caraubasrn@yahoo.com.br


 
 

MUNICIPIO DE CARAÚBAS 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CNPJ Nº 08.349.102/0001-29 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

     Setor de Licitações e Contratos 

 

Praça Cel. Reinaldo Pimenta, nº 104 – Bairro Centro – Caraúbas, Rio Grande do Norte – CEP 59.780-

000 – Fone/Fax: (**84) 3337 2263: E-mail: caraubasrn@yahoo.com.br. 
 

 

a. Executar os serviços de engenharia de acordo com as especificações contidas na 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

01020001/2018, e sua proposta de preço; 

b. Executar os serviços nos prazos definidos neste termo de contrato; 

c. executar a obra em até 04 (quatro) meses, contados a partir da emissão da Ordem 

de Serviço;  

d. iniciar os serviços objeto do presente contrato imediatamente após a emissão da 

ordem de serviço;  

e. obter todas as licenças, autorizações e franquias junto aos órgãos públicos 

Federais, Estaduais e Municipais necessárias à execução dos serviços contratados, 

pagando os emolumentos prescritos por lei;  

f. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais que direta e/ou indiretamente sejam aplicáveis ao objeto deste contrato e à 

segurança pública, bem como as normas técnicas da ABNT e exigências do CREA 

local, inclusive quanto aos serviços executados por seus subcontratados;  

g. acatar as exigências dos Poderes Públicos, principalmente as referentes ao 

adicional de insalubridade e periculosidade e pagar, às suas custas, as multas e 

demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades;  

h. responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de 

acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, uso indevido de marcas 

e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, mesmo que ocorridos em via pública.  

i. responsabilizar-se pela integridade das instalações e equipamentos, respondendo 

pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato 

de terceiros, caso fortuito ou força maior;  

j. não iniciar a obra antes da reunião de partida, na qual serão definidos os 

procedimentos gerenciais, diretrizes e normas adotadas pelo CONTRATANTE e 

CONTRATADA. Tal reunião deverá ocorrer antes da emissão da Ordem de Serviço, e 

se realizará em local a ser posteriormente definido. Deverão estar presentes o 

proprietário da empresa contratada e o Responsável Técnico pela execução da obra;  

k. apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias úteis da data de início dos 

serviços, o recolhimento junto ao CREA da Anotação de Responsabilidade Técnica de 

Execução (ART) relativa à obra;  

l. executar todos os serviços em conformidade com os Projetos Executivos, 

Especificações Técnicas e de acordo com as Práticas de Projeto e Atos Convocatórios 

da Licitação, prevalecendo, no caso de eventuais divergências, as disposições 

estabelecidas pela Prefeitura de Caraúbas/RN;  

m. realizar os trabalhos rigorosamente em obediência às etapas de construção 

estabelecidas nas Práticas de Projeto, de modo a evoluírem gradual e continuamente 

em direção aos objetivos estabelecidos pela Prefeitura de Caraúbas/RN com a 

redução de riscos de perdas e refazimento de serviços;  
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n. planejar, assessorar e controlar a obra para que seja concluída satisfatoriamente, 

de acordo com o cronograma físico-financeiro se existente;  

o. executar a obra de acordo com os planos de execução firmados entre a 

FISCALIZAÇÃO e a empresa executora. Esses planos serão apresentados em forma 

de cronograma físico-financeiro;  

p. iniciada a obra, executá-la contínua e regularmente dentro do cronograma 

estabelecido. Ocorrido ou verificada a possibilidade de qualquer atraso nas etapas 

programadas, poderá a FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento de pessoal e/ou do 

horário de trabalho, cabendo à CONTRATADA o ônus ou eventuais prejuízos daí 

decorrentes, cumprindo-se observar o seguinte: O período chuvoso, quando não for 

considerado fato excepcional ou imprevisível, não dá ensejo a alteração do prazo 

contratual, em face do princípio da legalidade;  

q. sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e 

administrativa necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, para a 

perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços objeto deste contrato;  

r. encarregar a direção geral da obra a um engenheiro ou arquiteto, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, auxiliado 

por um encarregado geral de obras, a fim de garantir a qualidade técnica final da obra, 

bem como atender, a qualquer tempo, as necessidades da FISCALIZAÇÃO, no que se 

refere ao gerenciamento da obra, prestando todos os esclarecimentos sobre o 

andamento dos serviços e mantendo devidamente preenchido e atualizado, de forma 

clara e legível, o Diário de Obra, cumprindo-se observar:  

I o preenchimento e atualização do Diário de Obra será verificado pela 

FISCALIZAÇÃO a cada visita à obra, quando todas as folhas ainda não vistadas serão 

lidas e rubricadas pelos fiscais, procedendo-se às anotações que julgarem 

necessárias sobre o período;  

II deverá ser anotado no Diário de Obra, além de todos os serviços executados no dia, 

as ocorrências, falhas detectadas ou quaisquer fatos que exijam medidas corretivas 

pelas partes;  

III todas as folhas do livro Diário de Obra deverão ser carimbadas e assinadas pelo 

Responsável Técnico (RT) pela obra, sendo que, apresentando, a empresa, mais de 

um responsável técnico, todos deverão carimbar e assinar as folhas do Diário de Obra. 

IV caso a CONTRATADA não esteja procedendo ao preenchimento do Diário de Obra, 

incluindo-se a assinatura do Responsável Técnico, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar 

as sanções previstas no Art. 87, da Lei n° 8.666/93;  

V. fornecer à Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN a relação nominal e identificação 

de todo o pessoal envolvido diretamente na execução da obra, bem como o quadro de 

horários dos mesmos, não só em dias e horários úteis, mas também em finais de 

semana e feriados, caso ocorra;  

VI. responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes às parcelas objeto de subcontratação;  
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VII. responsabilizar-se pelos pagamentos de encargos sociais, registros e demais 

exigências e tributos que incidirem sobre os serviços e pessoal, cumprindo-se 

observar que todas as despesas provenientes de serviços executados fora do horário 

de expediente normal de trabalho ficarão a cargo da CONTRATADA.  

VIII. responsabilizar-se pela guarda e vigia da obra até 10 (dez) dias após o 

recebimento provisório da obra pela Prefeitura de Caraúbas/RN  

IX. submeter à FISCALIZAÇÃO, para aprovação, as correções nos projetos e 

especificações que se fizerem necessárias, em, no mínimo, 5 (cinco) dias antes da 

execução do respectivo serviço, cumprindo-se observar o seguinte: A apresentação 

dos projetos e especificações por parte do CONTRATANTE não exime a 

CONTRATADA da execução de todos os projetos dentro da melhor técnica de 

construção.  

X. reunir-se com a FISCALIZAÇÃO e os projetistas, imediatamente após a assinatura 

deste contrato, para dirimir eventuais dúvidas remanescentes relativas aos projetos, 

especificações e memoriais descritivos, cumprindo-se observar o seguinte: Não se 

admitirão atrasos na obra sob alegação de falhas nos projetos executivos.  

XI. apresentar, ao final da obra, os projetos de modificações, que serão conferidos in 

loco pela FISCALIZAÇÃO, sendo que, as modificações nos projetos, porventura 

necessárias, deverão ser justificadas por escrito pela CONTRATADA e somente 

poderão ser realizadas mediante autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO, 

cumprindo-se observar o seguinte: Os projetos de modificação serão registrados no 

CREA, sendo entregues ao CONTRATANTE em papel (plotados) e em tecnologia 

digital.  

XII. registrar e obter toda a documentação exigida pela Prefeitura e demais órgãos 

para a plena implementação, andamento e conclusão da obra a ser executada, sendo 

as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para o 

CONTRATANTE.  

XIII. providenciar e entregar à Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN a Certidão 

Negativa de Débitos do INSS-CND e o Termo de Habite-se, ao final da obra, antes do 

recebimento definitivo e como pré-requisito para a emissão do respectivo termo;  

XIV. Fornecer e conservar equipamentos mecânicos, ferramentas e os materiais 

necessários, bem como empregar mão de obra capacitada e idônea, de modo a reunir, 

permanentemente em serviço, uma equipe homogênea de operários e encarregados 

que assegurem a execução satisfatória dos serviços e conclusão da obra no prazo 

fixado em contrato, cumprindo todas as decisões e determinações constantes do 

Projeto Básico em anexo;  

XV. retirar da obra, imediatamente após comunicação da FISCALIZAÇÃO, qualquer 

empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, 

justificadamente, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;  

XVI. facilitar meticuloso controle de qualidade dos materiais e serviços contratados, 

facultando à FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as partes da obra e, do mesmo modo, 
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facilitando a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se 

encontrem materiais destinados à construção;  

XVII. manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações que assumiu, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

Tomada de Preços n° 001/2018;  

XVIII. Apresentar relatório detalhado e demais elementos que registrem a quantidade 

e tipos de serviços executados.  

XIX. Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos 

serviços de engenharia, como locação de equipamentos, instalação e transporte de 

equipamentos; estadia e refeições de funcionários; impostos e taxas; encargos 

previdenciários e trabalhistas; e outros que incidam sobre a realização dos serviços de 

engenharia;  

XX. Assumir todo o ônus por danos gerados a terceiros; 

XXI. Afastar ou substituir qualquer funcionário que comprovadamente, e por 

recomendação da CONTRATANTE, venha causar embaraços à boa execução da obra;  

XXII. Comunicar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou 

condição que venha afetar os prazos de execução dos serviços; 

XXIII. Comunicar por escrito a CONTRATANTE a necessidade da utilização de serviços 

e/ou materiais extras na execução da obra, de conformidade com a Cláusula Nona, Item 

9.1, Parágrafo Único. Caso a CONTRATADA os utilize antes da devida autorização 

deverá arcar com o ônus das despesas; 

XXIV. Permitir o livre acesso da CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, para realizar o acompanhamento dos serviços e as 

medições;  

XXV. Registrar junto ao CREA este termo de contrato e comprovar junto à 

CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias após o registro, como também providenciar o CEI 

da referida obra; 

XXVI. Observar normas legais municipais, quanto ao trânsito de veículos e meio 

ambiente; e, 

XXVII. A CONTRATADA será responsável pela solidez e segurança do trabalho durante 

05 (cinco) anos, conforme estabelece o artigo 618 do Código Civil. 

 

CLÁUSULA 13ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

13.1 Os recursos orçamentários serão advindos do Orçamento Geral do Município, 

conforme especificação a seguir: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12001 - Sec. Munic. de Trab. e Assistência Social. 

PROJETO ATIVIDADE: 1.125 - Construção, reforma e adequação de banheiros e 

fossas sépticas em habitações. 

FONTE: 5124; 1000. 

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA 14ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
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14.1 Para custear as despesas originadas com os serviços objeto da presente licitação, 

serão alocados recursos originários da SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

CLAUSULA 15ª - DOS IMPOSTOS: 

15.1. A CONTRATADA será responsável pelos impostos incidentes no serviço prestado 

de acordo com o Código Tributário Nacional e do Município de Caraúbas. 

 

CLÁUSULA 16ª - DO PROCESSO LICITATÓRIO: 

16.1. A presente contratação foi autorizada por meio da TOMADA DE PREÇOS Nº 

001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01020001/2018. 

 

CLÁUSULA 17ª - DA VIGÊNCIA: 

17.1. O prazo de vigência do contrato dar-se-á a partir da data de sua assinatura com 

prazo de conclusão em 04 (quatro) meses, com validade e eficácia legal após a 

publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado, conforme 

parágrafo primeiro, artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93. A ordem de serviço será 

expedida pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social. 

 

CLÁUSULA 18ª - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DO CONTRATO: 

18.1 O contrato poderá ser acrescido ou suprimido em até 25% (vinte e cinco por 

cento), por meio de aditivo, conforme artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA 19ª - DAS SANÇÕES: 

19.1. A inexecução total ou parcial do contrato pela CONTRATADA, garantida a ampla 

defesa, acarretará as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93. 

19.2. Por cada dia de atraso no início dos serviços e sendo por inadimplência da 

CONTRATADA, será cobrada, administrativa ou judicialmente, multa equivalente a 

0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) ao dia, do valor contratado, limitado a 05 

(cinco) dias. Após este prazo, e não havendo o início dos serviços, a CONTRATADA 

será advertida pela CONTRATANTE, e terá um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 

para iniciá-los. Após este prazo e não havendo a iniciação dos serviços, lhe será 

imputada uma multa de 5% do valor contratado, a ser cobrada administrativa ou 

judicialmente, e consequentemente haverá a rescisão contratual, combinado com a 

suspensão do licitante vencedor de participar de outros certames licitatórios por dois 

anos, no âmbito municipal, além da perda da caução de garantia para execução do 

contrato. 

19.3. Após o início dos serviços, a multa que será imputada a CONTRATADA pela 

inexecução total ou parcial será de 15% (quinze por cento) do valor contratado, a ser 

cobrada administrativa ou judicialmente, podendo a Administração decidir pela rescisão 

contratual, hipótese em que serão aplicadas as penalidades de suspensão do licitante 
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vencedor na participação de outros certames licitatórios por dois anos, no âmbito 

municipal, além da perda da caução de garantia para contratação. 

 

CLÁUSULA 20ª - DA RESCISÃO: 

20. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93. 

20.1 A rescisão do contrato poderá ser: 

20.1.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, 

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, 

notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

20.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 

desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE; 

20.1.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

§1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

§2º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

20.2 São causas para a rescisão contratual: 

20.2.1 Pela CONTRATANTE: 

a) Caso a CONTRATADA paralise os serviços por mais de 02 (dois) dias, sem anuência 

da CONTRATANTE; 

b) Caso a CONTRATADA seja encerrada ou entre em situação de falência ou de 

liquidação judicial; 

c) Caso a CONTRATADA não cumpra com as responsabilidades estabelecidas na 

Cláusula 12ª, constante neste Termo de Contrato; e 

d) Caso haja o descumprimento de qualquer cláusula aqui pactuada.  

e) Caso a CONTRATADA deixe de atender as determinações da Fiscalização, após ter 

recebido notificação por escrito da CONTRATANTE, relacionada por falta de 

atendimento das condições assumidas por força deste instrumento contratual. 

f) Outros motivos estabelecidos no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

20.2.2 Pela CONTRATADA: 

a) Caso haja acréscimo ou supressão por parte da CONTRATANTE, em mais de 25% 

dos serviços; 

b) Caso haja atraso em mais de 60 (sessenta) dias, sem respaldo legal, no pagamento 

de cada parcela contratada;  

c) Caso haja o descumprimento de qualquer cláusula aqui pactuada;  

d) Caso a CONTRATANTE não ofereça a CONTRATADA condições de trabalho nos 

locais dos serviços de engenharia. 

 

CLÁUSULA 21ª - DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO: 

21. Havendo alteração do contrato devido a fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
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ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratuais poderá a CONTRATADA solicitar o 

equilíbrio financeiro do contrato com planilhas e documentos que comprovem a 

alteração. Tal ocorrência deverá ser aprovada pela Assessoria Técnica/Contábil e 

aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Caraúbas. 

 

CLÁUSULA 22ª - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

22. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos à Tomada de Preço nº 

001/2018, cuja realização decorre de autorização do Ordenador de Despesa, e da 

Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às 

normas disciplinares  pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA 23ª - PUBLICIDADE DOS ATOS 

23. O extrato do presente contrato será publicado na imprensa oficial, a encargo da 

CONTRATANTE. 

Parágrafo Único - Nos termos do artigo 63 da Lei Federal nº 8.666/93, e de acordo com 

o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o 

conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório. 

 

CLÁUSULA 24ª - DO FORO: 

24.1. Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste termo, o Foro 

da Comarca de Caraúbas/RN. 

24.2. E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente termo, em 02 

(duas) vias, para que surta os efeitos legais e jurídicos. 
 

 

Caraúbas/RN, 00 de xxxxxxxx de 2018. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

ANTÔNIO ALVES DA SILVA  

Prefeito Municipal 

(CONTRATANTE) 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Representante legal 

(CONTRATADA) 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ___________________________________C P F / M F :  _____________________ 

 

2. ___________________________________C P F / M F :  _____________________ 

 

 

 

mailto:caraubasrn@yahoo.com.br


 
 

MUNICIPIO DE CARAÚBAS 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CNPJ Nº 08.349.102/0001-29 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

     Setor de Licitações e Contratos 

 

Praça Cel. Reinaldo Pimenta, nº 104 – Bairro Centro – Caraúbas, Rio Grande do Norte – CEP 59.780-

000 – Fone/Fax: (**84) 3337 2263: E-mail: caraubasrn@yahoo.com.br. 
 

 

 

 

        TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01020001/2018) 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

 A empresa ...................................., inscrita no CNPJ n.º ..............................., por 

intermédio do seu representante legal, Sr. (a)................................................., portador 

(a) de carteira de identidade n.º ................................ do CPF n.º ............................. 

DECLARA, que não tem contra si fatos impeditivos para sua habilitação ou que 

desabonem sua conduta, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências 

neste sentido, sob as penas da lei. 

 

 

Local e Data, 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Cargo 

 

(em papel timbrado da empresa) 
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        TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01020001/2018) 

 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

 

 

 A empresa.........................., inscrito(a) no CNPJ n.º ..............................., por 

intermédio do seu representante legal, o(a) Sr.(a)........................................., portador(a) 

da carteira de Identidade nº...................... DECLARA, para fins do dispositivo no inciso 

V do art. 27 da Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor 

de dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz. 

 

 

Local e Data, 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

Cargo 

 

(em papel timbrado da empresa) 
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        TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01020001/2018) 
 

 

 

ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À EXECUÇÃO DA 

CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES SANITÁRIAS TIPO UM, ATENDENDO 

AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN. 
 

Prezados Senhores:  
 

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução dos serviços de 

engenharia para a Construção acima mencionada é de R$ ______(_______) e será 

executada inteiramente de acordo com o PROJETO BÁSICO disponibilizado pela 

Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.  
 

DECLARAÇÕES  

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra 

conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito no Anexo I 

deste Edital.  

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 04 (quatro) meses, 

conforme estipulado em edital.  

3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico 

financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.  

4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas 

as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, 

incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos 

sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e 

licenças inerentes.  

5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.  

6. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de ___% (___) 

por cento.  
 

À elevada consideração de V. S.as.  

_________________________  

Responsável pela Firma  
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        TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01020001/2018) 

 

 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA OU NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA  

 

 

Eu, _________________________________________________ (responsável 

técnico) devidamente qualificado(s) da empresa ______________________________, 

declaro, para os devidos fins, que visitei (não visitei) o local onde serão 

executados(as) os(as) serviços/obras, referentes à licitação supracitada. 

 

 

(local) e data.  

 

_____________________________________  

Assinatura do responsável técnico da empresa  

 

(em papel timbrado da empresa) 
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(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01020001/2018) 

 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE 

 MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

A empresa.......................................................,inscrita no CNPJ n.º ..............................., 

por intermédio do seu representante legal, o(a) 

Sr.(a).................................................................................................., portador(a) da 

carteira de Identidade nº............................................... DECLARA sob as penas da Lei, 

que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

________________________________ (incluir a condição da empresa: 

Microempresa  ou Empresa de Pequeno Porte), art. 3º da Lei Complementar n.º 

123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da 

citada lei. 

 

Local e Data, 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

Assinatura do contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado 

no Conselho Regional de Contabilidade. 

CRC nº: 

 

mailto:caraubasrn@yahoo.com.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos

OBRA:

LOCAL:

SINAPI           PREÇOS
mar/17  UNIT TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                    
1.1 74077/003 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com 

reaproveitamento de 3 vezes. m² 3,01       3,32       9,99                  
-        -        -                    

2 FUNDAÇÕES -        -        -                    
2.1 93358 Escavação manual de valas. AF_03/2016 m³ 1,07       45,92     49,13                
2.2 87475 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 19cm) de 

paredes com área líquida menor que 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. 
AF_06/2014 m² 1,48       48,59     71,91                

2.3 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 m³ 1,07       20,88     22,34                
-        -        -                    

3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO -        -        -                    
3.1 87471 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9cm) de 

paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. AF_06/2014 m² 13,97     29,78     416,03              

3.2 93184 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. AF_03/2016 m 2,40       14,18     34,03                
3.3 73937/001 Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado c/arg traco 1:4 (cim e areia) m² 0,50       97,94     48,97                
3.4 92775 Armação de pilar/viga de uma estrut conv concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço CA-50 de 5.0 mm-montagem. AF_12/2015 kg 3,52       11,07     38,97                
3.5 92269 Fabricação de fôrma p/pilares e estruturas similares, em mad serrada, e=25 mm. AF_12/2015 m² 1,31       52,27     68,47                
3.6 94965 Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 

400 L. AF_07/2016 m³ 0,05       270,00   13,50                
3.7 92873 Lançamento c/uso de baldes, adensam e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 m³ 0,05       120,17   6,01                  

-        -        -                    
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -        -        -                    

4.1 93128 Ponto de iluminação residencial inc interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).  AF_01/2016 Un 1,00       77,95     77,95                

4.2 93042 Lâmpada LED 6 W bivolt branca, formato tradicional (base E27) – fornec e inst un 1,00       19,21     19,21                
-        -        -                    

ABR/17
DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CARAÚBAS - RN

ORÇAMENTO BÁSICO E QUANTITATIVOS  

ITENS DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT

MELHORIAS SANITÁRIAS COM A CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES SANITÁRIAS TIPO 1
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5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -        -        -                    
5.1 88504 Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios Un 1,00       448,82   448,82              
5.2 89986 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e 

instalado em ramal de água. AF_12/2014. un 1,00       59,69     59,69                
5.3 89957 Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) c/tubulação de PVC DN 25 mm instalado em ramal 

de água inc rasgo e chumbamento em alvenaria. AF12/2014 Un 4,00       78,83     315,32              
5.4 89984 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e 

instalado em ramal de água. AF_12/2014 un 2,00       61,24     122,48              
5.5 94795 Torneira de bóia real, roscável, 1/2", fornecida e instalada em reservação de água. AF_06/2016 un 1,00       22,16     22,16                
5.6 91784 Tubos de PVC soldável água fria DN 20 mm (instalado em ramal sub-ramal ramal de distribuição ou 

prumada) inc conexões cortes e fixações p/prédios. AF_10/2015 m 6,00       24,61     147,66              
5.7 89711 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. AF_12/2016 m 2,30       10,98     25,25                
5.8 89712 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário. AF_12/2015 m 4,40       16,25     71,50                
5.9 89714 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 m 5,00       30,93     154,65              
5.10 89707 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga 

ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 un 1,00       17,75     17,75                
5.11 74104/001 Caixa inspeção alvenaria 60x60x60cm inc revestimento e tampa concreto un 1,00       113,65   113,65              
5.12 95546 Kit de acessorios p/banheiro em metal cromado 5 pecas inc fixação. AF_10/2016 un 1,00       82,70     82,70                

-        -        -                    
6 ESQUADRIAS -        -        -                    

6.1 91329 Kit de porta de madeira almofadada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 
3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e 
instalação. AF_08/2015 Un 1,00       457,57   457,57              

6.2 91305 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução 
de furo - fornecimento e instalação. AF_08/2015 Un 1,00       41,10     41,10                

-        -        -                    
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7 REVESTIMENTO -        -        -                    
7.1 87878 Chapisco aplicado em alvenarias de paredes int, c/colher de pedreiro. Arg traço 1:3 c/prep manual. 

Af_06/2014 m² 29,31     2,53       74,15                
7.2 87530 Massa única, p/recebimento de pintura, em arg traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 

faces internas de paredes, esp de 20mm, c/execução de taliscas. AF_06/2014 m² 25,41     22,02     559,53              
7.3 87527 Emboço, p/recebimento de cerâmica, em arg traço 1:2:8, preparo mecânico c/betoneira 400l, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes, p/ambiente c/área menor que 5m2, esp de 20mm, 
c/execução de taliscas. AF_06/2014 m² 3,90       21,49     83,81                

7.4 93394 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês padrão popular de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m2 a meia altura das paredes. 
AF_06/2014 m² 3,90       37,29     145,43              

7.5 95241 Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inc lançamento e adensamento. AF_07_2016 m² 2,89       16,98     49,07                
7.6 73922/004 Piso cimentado traco 1:4 (cim/areia) acab liso esp 2,0cm, prep manual m² 2,16       32,19     69,53                
7.7 73974/001 Piso cimentado traco 1:3 (cim/areia) acabamento rustico e= 2cm, prep mecanico da argamassa m² 0,73       27,70     20,22                

-        -        -                    
8 COBERTURA -        -        -                    

8.1 92539 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças p/telhados de até 2 águas p/telha de encaixe de 
cerâmica ou de concreto inc transporte vertical. AF_12/2015 m² 3,68       47,14     173,48              

8.2 94201 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. 
AF_06/2016 m² 3,68       21,70     79,86                

8.3 94224 Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). AF_06/2016 m 7,78       13,12     102,07              
-        -        -                    

9 LOUÇAS E ACESSÓRIOS -        -        -                    
9.1 86888 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornec e instalação. AF_12/2013 Un 1,00       350,10   350,10              
9.2 86904 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. 

Af_12/2013_p Un 1,00       103,23   103,23              
9.3 86906 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornec e inst. Af_12/2013 Un 1,00       34,73     34,73                
9.4 00007608 Chuveiro plástico branco simples 5 '' para acoplar em haste 1/2 ", agua fria Un 1,00       3,51       3,51                  

-        -        -                    
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10 PINTURA -        -        -                    
10.1 73445 Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas demãos m² 26,41     5,92       156,35              
10.2 74065/003 Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco 

fosco m² 2,52       15,30     38,56                
-        -        -                    

11 TANQUE SÉPTICO -        -        -                    
11.1 74077/003 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com 

reaproveitamento de 3 vezes. m² 2,40       3,32       7,97                  
11.2 93358 Escavação manual de valas. AF_03/2016 - Volume total da fossa m³ 4,93       45,92     226,39              
11.3 87471 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9cm) de 

paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. AF_06/2014 m² 7,84       29,78     233,48              

11.4 87878 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes int, c/colher de 
pedreiro. Arg traço 1:3 c/prep manual. Af_06/2014 m² 6,72       2,53       17,00                

11.5 95241 Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inc lançamento e adensamento. AF_07_2016 m² 1,28       16,98     21,73                
11.6 87530 Massa única, p/recebimento de pintura, em arg traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 

faces internas de paredes, esp de 20mm, c/execução de taliscas. AF_06/2014 m² 6,72       22,02     147,97              
11.7 92784 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. AF_12/2015_P kg 6,47       8,41       54,41                
11.8 92271 Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. AF_12/2015 m² 2,40       27,77     66,65                
11.9 94965 Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 

400 L. AF_07/2016 m³ 0,12       270,00   32,40                
11.10 92873 Lançamento c/uso de baldes, adensam e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 m³ 0,12       120,17   14,42                
11.11 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 m³ 1,33       20,88     27,77                
11.12 89714 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 m 2,00       30,93     61,86                
11.13 89796 TE, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 Un 2,00       23,03     46,06                
-        -        -                    
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12 SUMIDOURO -        -        -                    
12.1 74077/003 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com 

reaproveitamento de 3 vezes. m² 1,29       3,32       4,28                  
12.2 93358 Escavação manual de valas. AF_03/2016 - Volume total do sumidouro m³ 2,94       45,92     135,00              
12.3 87501 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco 

deitado) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. AF_06/2014 m² 6,03       93,48     563,68              

12.4 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 m³ 1,01       20,88     21,09                
12.5 92784 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. AF_12/2015_P kg 4,00       8,41       33,64                
12.6 92271 Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. AF_12/2015 m² 1,29       27,77     35,82                
12.7 94965 Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 

400 L. AF_07/2016 m³ 0,06       270,00   16,20                
12.8 92873 Lançamento c/uso de baldes, adensam e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 m³ 0,06       120,17   7,21                  
12.9 6514 Fornecimento e lançamento de brita n. 4 m³ 0,39       97,67     38,09                

-        -        -                    
13 LIMPEZA DA OBRA -        -        -                    

13.1 9537 Limpeza final da obra m² 3,01       1,73       5,21                  
6.818,77
1.848,57
8.667,34

30,00
260.020,20

14 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (padrão FUNASA) m² 12,00 328,91 3.946,92           
3.946,92
1.070,01
5.016,93

265.037,13
OBS TABELAS SINAPI UTILIZADAS - MÊS DE MARÇO/2017 - DESONERADA

TOTAL SEM BDI .......R$
BDI - 27,11% .........R$
SUBTOTAL .........R$

REFERENTE À ETAPA DE COLOCAÇÃO DA PLACA DA OBRA

VALOR TOTAL
TOTAL .........R$

TOTAL SEM BDI ......R$
BDI - 27,11% .........R$
SUBTOTAL .........R$
QUANTIDADE
TOTAL DA ETAPA ....R$
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos

OBRA: DATA

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CARAÚBAS - RN ABR/17
ÍTENS DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

1
FÍSICO 8                      7                      8                      7                      30                    
FINANCEIRO 54.550,16        47.731,39        54.550,16        47.731,39        -                   204.563,10      
PERCENTUAL 26,67% 23,33% 26,67% 23,33% 100,00%

2
FÍSICO -                   
FINANCEIRO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
PERCENTUAL

2
FÍSICO 1                      1                      
FINANCEIRO 3.946,92          3.946,92          
PERCENTUAL 100,00% 100,00%

SUBTOTAL 58.497,08        47.731,39        54.550,16        47.731,39        -                   -                   208.510,02      

BDI (27,11%) 15.858,57        12.939,99        14.788,56        12.939,99        -                   -                   56.527,11        

TOTAL DO MÊS COM BDI 74.355,65        60.671,38        69.338,72        60.671,38        -                   -                   265.037,13      

TOTAL ACUMULADO 74.355,65        135.027,03      204.365,75      265.037,13      

PERCENTUAL ACUMULADO 28,05% 50,95% 77,11% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MELHORIAS SANITÁRIAS COM A CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES SANITÁRIAS TIPO 1

PLACA DA OBRA PADRÃO FUNASA

MÓDULO SANITÁRIO TIPO 1

MÓDULO SANITÁRIO TIPO 2
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA 
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS TIPO 1, COM RESERVATÓRIO, 

LAVATÓRIO, TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO 
 

As especificações descritas têm por objetivo estabelecer as normas técnicas que deverão ser 
obedecidas na execução das obras, bem como as principais características dos materiais a serem 
empregados durante a construção de 30 Unidades Sanitárias (TRINTA) do tipo 01 (um). 

Serão adotadas as seguintes convenções e siglas no transcorrer deste documento: 
  
FISCALIZAÇÃO:  Engenheiro da PREFEITURA ou seus prepostos credenciados junto a 

Empreiteira para o exercício dessa função. 
EMPREITEIRA:  Empresa construtora com a qual venha a ser contratada a execução dos serviços 

e obras. 
ABNT:  Associação Brasileira de Normas Técnicas 
NB:  Normas Brasileiras da ABNT 
MB:  Métodos Brasileiros da ABNT 
EB:  Especificações Brasileiras da ABNT 
PEB:  Projeto de Especificação Brasileira da ABNT 
RN:  Referência de Nível. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

O pessoal deverá ser experiente e esmerado, tanto em seguir as especificações, como no 
acabamento dos serviços. À FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de ordenar a exclusão, mediante 
notificação escrita à EMPREITEIRA, de qualquer empregado que ela julgue inapto às funções que 
desempenha, assim como de rejeitar os serviços incompatíveis com as especificações. 

Deve haver sempre no local da obra, quando da ausência do responsável por seu andamento, um 
substituto com poderes suficientes para representá-lo na administração da mesma e nas relações com a 
FISCALIZAÇÃO. A indicação desse preposto deve ser feita à FISCALIZAÇÃO e por ela aprovada. 

A EMPREITEIRA deverá assegurar a vigilância diurna e noturna dos diversos canteiros de obras. 
Os equipamentos pertencentes à EMPREITEIRA, e destinados à obra, deverão sempre apresentar 

perfeitas condições de funcionamento. 
Os serviços a cargo de diferentes firmas contratantes serão articulados entre si, de modo a 

proporcionar um desenvolvimento harmonioso da obra em seu conjunto. À FISCALIZAÇÃO será 
conferido o direito de afastar em qualquer circunstância a subempreiteira cujo comportamento não seja 
julgado satisfatório pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes do início da construção propriamente dita deverão ser executadas todas as instalações 
provisórias necessárias, obedecendo a um programa preestabelecido para o canteiro de obras, de tal modo 
que facilite a recepção, estocagem e manuseio dos materiais. 

O transporte, conferência e verificação dos materiais ficarão a cargo da EMPREITEIRA, assim 
como o descarrego e empilhamento e armazenamento adequados dos mesmos. 

Durante o decorrer da obra, ficará por conta e a cargo da EMPREITEIRA a limpeza das 
instalações, móveis e utensílios das dependências da FISCALIZAÇÃO e a reposição do material de 
consumo necessário (carga do extintor de incêndio, produtos para higiene do ambiente e pessoal, etc.) 

Nos canteiros das obras ou próximo a eles, só poderão ser colocado placas ou tabuletas da 
EMPREITEIRA ou de eventuais subempreiteiras ou firmas fornecedoras, após prévio consentimento da 
FISCALIZAÇÃO, principalmente no que se refere a sua localização. 

Todo e qualquer ônus decorrente direta ou indiretamente das ligações de água, luz e força dos 
respectivos consumos, é inteira responsabilidade da EMPREITEIRA. 
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Não poderá ser invocada, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de água ou 
energia elétrica por parte da EMPREITEIRA, pois esta deverá estar adequada e suficientemente 
aparelhada para o seu fornecimento e demais tarefas. 

A EMPREITEIRA será responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção e boa 
apresentação dos canteiros de trabalho e de todas as suas instalações, inclusive especiais cuidados 
higiênicos com compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios internos. 

Durante o andamento das obras, o local de trabalho deverá ser mantido, tanto quanto possível, 
livre de obstáculos, detritos, etc., enfim tudo que restrinja a liberdade de trabalho ou contrário às normas 
de higiene e segurança do trabalho. Quando necessário, a fim de evitar o levantamento de poeira, deverá 
ser molhado o local de trabalho. 

Depois dos trabalhos terminados e antes do pedido de aceitação provisória, deverão ser removidos 
do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra. 

Dentro do canteiro de serviço e durante a execução das obras, as sarjetas e os ralos deverão ser 
mantidos livres de obstruções resultantes dos serviços em execução. 

Durante todo o prazo das obras, deverá ser mantido o livre acesso aos hidrantes e registros que 
estejam dentro do canteiro de serviço. 

Deverão ser mantidas livres as passagens de acesso de pedestres e veículos às residências 
circunjacentes, salvo autorização em contrário dada pela FISCALIZAÇÃO.    

Os trabalhos deverão ser conduzidos de maneira a intervir o menos possível com o uso normal 
das propriedades vizinhas ao local do trabalho. 

Haverá uma única placa da obra, indicada na planilha do banheiro tipo 01. 
 
 
1. Serviços preliminares 

As paredes a serem construídas deverão ser executadas de acordo com as indicações feitas no 
projeto arquitetônico fornecido pela Prefeitura. A locação deverá ser guiada por tábuas corridas, fixadas 
por meio de barrotes de madeira cravados no terreno. A obra deverá apresentar perfeito esquadro e nível. 

O beneficiário deverá ser consultado sobre a melhor posição e localização da melhoria, para 
facilitar futuras ampliações que o mesmo queira fazer em sua moradia. Se o beneficiário o exigir, o 
alinhamento de uma das paredes do banheiro devera coincidir com um dos alinhamentos da edificação 
existente. Para atender às necessidades do beneficiário, o construtor poderá girar ou espelhar o projeto, de 
modo que a disposição da privada possa dar a melhor comodidade e funcionalidade ao seu usuário. 

 

2. Fundações 

As cavas de fundação terão as dimensões de 0,40 X 0,40m (largura e profundidade). Seu fundo 
deverá ser bem apiloado antes de receber a fundação propriamente dita. Para a calçada as cavas terão as 
dimensões de 0,20 x 0,20. 

A fundação consistirá de alvenaria de tijolo cerâmico furado de l (uma) vez, assentados com 
argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8. 

Entenda-se como alvenaria de uma vez aquela em que a espessura da parede coincide com a maior 
dimensão do tijolo. No caso dos tijolos cerâmicos furados, a alvenaria dobrada ou de uma vez resulta numa 
espessura de 20 cm. Os tijolos serão assentados com as juntas amarradas, ou seja, as juntas verticais serão 
desencontradas e deverão estar dispostas, preferencialmente na metade do tijolo das fiadas adjacentes ou, 
no máximo, a um terço da borda. Deverá ser evitado a assentamento de tijolos com os furos dispostos no 
sentido transversal da parede. 

O baldrame terá em média três fiadas de tijolos, sendo que a última deverá ficar pelo menos l0 cm 
acima do nível mais alto do terreno. 
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A operação de reaterro das cavas de fundação e do caixão deverá ser precedida da retirada de 
entulhos, água, lama e quaisquer detritos orgânicos que possam se decompor e provocar recalques futuros. 

O reaterro deverá ser executado em material de boa qualidade, isento de matéria orgânica, 
compactado manualmente (com uso de soquetes) e em camadas não superiores a 20 cm. 

 

3. Alvenaria de elevação. 

A alvenaria será de meia vez ou singela, E o tipo em que a dimensão da parede coincide com a 
segunda menor dimensão do tijolo. No caso dos tijolos cerâmicos furados, a parede singela resulta numa 
espessura de 9 cm. Os tijolos serão assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, 
na proporção 1:2:8, com as juntas amarradas. As dimensões especificadas no projeto referem-se às paredes 
depois de revestidas. 

A camada de argamassa de assentamento deverá ter uma espessura máxima de 2,0 cm. As fiadas 
deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de nível de mangueira e prumo. A 
parede deverá ser plana e deve estar bem aprumada. 

Sobre os vãos de portas e elementos vazados deverão ser executadas vergas de concreto armado, 
fck 20 Mpa, de seção transversal 10 x l0 cm (largura x altura) com armação longitudinal de 4 (quatro) ferros 
Ø5.0, sendo distribuídos em camadas iguais de um ferro em cada canto, com cobrimento de 2cm. O 
comprimento das vergas deverá ser de tal modo que traspasse o vão livre a vencer em pelo menos 20 cm 
(vinte centímetros), exceto nos cantos das paredes, onde os vãos estão muito próximos da quina. 

Os elementos vazados, denominados cobogós, serão do tipo veneziano medindo 50x50x7cm. 
Serão de argamassa de cimento e areia e serão assentados com a face mais lisa para o lado externo do 
banheiro; uma de suas faces ficará distorcendo com a face interna do reboco, de modo a formar capeaço 
somente na face externa da parede. Serão assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. Depois 
de assentadas, as peças deverão estar em nível e aprumadas, 

Deverá ser usado somente areia, cimento, cal ou aditivo na argamassa de assentamento dos tijolos, 
não sendo permitido uso de saibro. 

A laje de fundo será confeccionada com concreto armado com as dimensões indicadas no projeto. 
O concreto será do tipo estrutural com consumo mínimo de cimento de 300 Kg/m3 de concreto fck 25,0 
mpa. 

O concreto deverá ser misturado manualmente em superfície impermeável e lançado nas formas 
imediatamente após a mistura. Para facilitar o andamento da obra, as peças poderão ser confeccionadas em 
um único lugar e, depois de decorrida a cura do concreto, transportadas para os seus locais de aplicação. A 
cura será realizada por aguação das peças, até sete dias após a concretagem. 
 
 
4. Instalações elétricas 

Cada conjunto sanitário será dotado de um ponto de luz aparente no teto e embutido na parede. O 
eletroduto poderá ser do tipo garganta Ø ½”, de boa qualidade e terminará, no ponto de comando, no interior 
de uma caixa 4x2" e na extremidade superior, livremente. O ponto de luz será comandado por um 
interruptor simples. O terminal de iluminação constará de um bocal simples de baquelite pendurado por 
meio de fio trançado afixado no caibro com grampo isolado. Os condutores serão de cobre, tipo flexível, 
seção mínima de l,5 mm², com isolação para 600 V ou mais. Será instalada uma lâmpada LED 6 W bivolt 
branca, formato tradicional (base E27). 

Não será permitido o uso de emendas de condutores no interior dos eletrodutos. 
Opcionalmente, dependendo da preferência do beneficiário, o comando de ponto de luz interno ao 

banheiro poderá situar-se no exterior do mesmo. 
Será obrigatória a ligação o ponto de luz a qualquer ponto de corrente existente no domicílio, de 

modo que a lâmpada do banheiro funcione corretamente. 
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5. Instalações hidros sanitárias 
As tubulações e conexões de água serão de PVC rígido soldável marrom que atendam às 

especificações da ABNT. Os registros, válvulas, torneiras e acessórios serão de plástico. Os registros, geral 
de saída do reservatório e do chuveiro, serão do tipo de esfera, enquanto que o registro de entrada será do 
tipo de pressão. Todas as torneiras, inclusive a de boia, e demais peças roscáveis, serão colocadas em suas 
posições com uso de fita de teflon (veda rosca), de modo a não apresentar vazamentos. 

Deverão ser providenciados os seguintes materiais e ferramentas para a execução das instalações 
hidros sanitárias: Lixa massa n° 100, Arco de serra, Lima, Solução limpadora, Estopa e Adesivo plástico. 

As peças a serem unidas deverão ser lixadas, limpadas e impregnadas com adesivo plástico e 
imediatamente unidas uma à outra. 

As tubulações de PVC para água fria não deverão ser expostas ao calor nem à luz direta do sol, 
para prevenir diminuição na resistência da pressão de serviço. Caso haja necessidade de se fazer emendas 
em tubos, devem ser utilizadas luvas apropriadas. 

Os terminais de utilização deverão ser protegidos com papel ou estopa, enquanto não se coloca a 
peça definitiva, para prevenir contra entupimentos involuntários. 

Haverá uma interligação do ponto de alimentação do reservatório com o ponto de água mais 
próximo do domicilio, 

A tubulação de limpeza do reservatório deverá ter diâmetro de 25 mm e ser provida de uma luva 
LR com um bujão em sua extremidade livre. 

A tubulação do ponto de esgoto do vaso sanitário será de PVC branco, DN l00 mm. O vaso será 
assentado sobre um joelho que terá o tubo conectado em sua extremidade inferior, o qual terá uma 
declividade de 2% no sentido da caixa de inspeção. A tubulação dos demais pontos de esgoto será de PVC 
DN 40 mm. No Box do banheiro será instalado um ralo sifonado. No ponto de esgoto do lavatório será 
obrigatório o uso de sifão, mesmo que seja utilizada uma caixa sifonada em lugar do ralo. 

A tubulação de ventilação de esgoto será de PVC DN 50 mm. Sairá do interior da caixa de inspeção 
e será conectada a um joelho de PVC DN 50 mm; subirá rente à parede do banheiro. Sua extremidade 
superior deverá terminar no mínimo a 30 cm acima do nível do telhado. A passagem do tubo será por um 
furo na telha de cobertura, que deverá ser devidamente rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 
1:5. 

 
 
6. Esquadria 

A porta será do tipo em madeira regional (ou mista) almofadada de 1ª qualidade, medindo 60 x 
210 x 3,0 cm,  sem alizares, assentada com ferragens de ferro zincado. As ferragens constam de: três 
dobradiças de 3 (três) polegadas e uma fechadura de ferro, para sobrepor. As dobradiças serão afixadas na 
porta com uso de parafusos de ferro zincado de dimensões adequadas. As dobradiças deverão ser assentadas 
preferencialmente nas travessas de travamento das fichas. Haverá uma fechadura para banheiro, conforme 
descrição na planilha orçamentária. 

A caixa da porta será do tipo simples com 13 cm de largura e 3,0 cm de espessura. Tanto a caixa 
como a folha da porta deverão apresentar-se perfeitamente planas, sem empenos nem rachaduras, nem 
espaços entre as peças. Para isso, deverá ser evitado o uso de madeira verde na confecção das mesmas. 

 
 

7. Revestimento 
O revestimento só deverá ser iniciado depois de colocados todas as tubulações de água, esgoto e 

elétricas. 
O chapisco será de cimento e areia grossa, traço 1:3 com espessura de 0,5 cm. 
O reboco das paredes será do tipo massa única de argamassa mista de cimento, cal hidratada e 

areia, traço 1:2:8, com espessura de 2,0 cm. Não será permitido, sob nenhuma hipótese, o uso de saibro na 
argamassa de revestimento. 
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Na parte do Box do banheiro (até l,50m do piso) será aplicado revestimento cerâmico para paredes 
internas com placas tipo grês ou semi-grês padrão popular. A aplicação será sobre emboço executado em 
argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, com espessura de 20 mm. 

O contrapiso será de concreto não estrutural, traço 1:4:8 (cimento, brita e areia) com espessura de 
5 cm. O contrapiso deverá estar bem plano e bem nivelado para receber o cimentado. Antes da aplicação 
do contrapiso, o substrato deverá ser compactado. 

O cimentado será executado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, com espessura de 2,0 
cm e alisado a desempenadeira de aço com gorda de cimento. A parte do box terá um rebaixamento de 2,0 
cm em relação ao piso do banheiro. Deverá haver uma inclinação no piso de modo que a água que caia em 
qualquer região dentro do banheiro, escorra em direção ao ralo. 

O cimentado rústico, na calçada, será executado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com 
espessura de 2,0 cm. 
 
8. Cobertura 

Será de telha cerâmica tipo colonial de 2ª qualidade sobre madeiramento de madeira mista serrada, 
com a inclinação indicada no projeto arquitetônico. São as seguintes as seções transversais mínimas: para 
os frechais: 5 x 7,5 cm; para os caibros, 4 x 5 cm; para as ripas, 1 x 4 cm;. As peças deverão ser retas e ter 
seção constante ao longo do seu comprimento. 

Os caibros serão afixados nos frechais com uso de prego 2 ½” x 10; as ripas serão afixadas nos 
caibros com uso de pregos l ¼”x 14. A distância máxima permitida para os caibros é de 40 cm, eixo a eixo. 
Para as ripas, será adotada uma distância que proporcione um recobrimento entre 7 e l0 cm para as telhas. 

O emboçamento da última fiada (beira-bica – frente e fundos, nas “cabeças” das telhas – e a telha 
virada – nos lados) deverá apresentar bom acabamento e alinhamento. Será executado com argamassa de 
cimento, cal e areia no traço 1:2:9. 

 
 

9. Louças e acessórios. 
O vaso sanitário será sifonado de louça, com caixa de descarga acoplada, guarnecido com assento 

plástico. 
O lavatório será de louça branca, tamanho pequeno, guarnecido com sifão e torneira plásticos. Será 

assentado a uma altura de 85 cm do piso, medida a partir de sua face superior, com buchas e parafusos 12, 
para melhor fixação. 

Considerando a necessidade de maior higiene e conforto, o banheiro será equipado com kit de 
acessórios, composto de porta-toalhas, saboneteira, papeleira e cabide, colocados em locais convenientes 
para sua utilização. 
 
 
10. Pintura 

A pintura será iniciada após a completa cura da argamassa do reboco. Todas as paredes serão 
pintadas com tinta mineral em pó, com três demãos, ou até que se obtenha uma boa cobertura. A segunda 
demão será dada em sentido transversal em relação à primeira e a terceira será dada na mesma direção da 
primeira. 

A esquadria (porta) será pintada com esmalte sintético (duas demãos). O esmalte será diluído com 
aguarrás mineral, na proporção máxima recomendada pelo seu fabricante. 

Em ambos os casos a pintura deverá apresentar bom acabamento, sem manchas e sem os riscos do 
pincel e com coloração uniforme. 
 
 
11. Tanque séptico 
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As paredes do tanque séptico serão de tijolos furados, assentados com argamassa de cimento, cal 
e areia, traço 1:2:8 e será revestido internamente com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, espessura 
2,0 cm. Antes da aplicação do revestimento, as paredes receberão chapisco de cimento e areia, traço 1:3. O 
piso do tanque séptico será o próprio lastro de concreto não estrutural, regularizado, espessura 8 (oito) cm. 

Haverá em cada extremidade livres dos tubos de entrada e de saída do tanque séptico um te 
sanitário acoplado a um toco de tubo de 30 cm de comprimento (ver projeto) de PVC DN l00 mm para 
esgoto, sendo estas conexões posicionadas obrigatoriamente na metade das paredes de entrada e de saída 
do tanque séptico, independentemente da direção de entrada/saída da tubulação, conforme pode ser visto 
pela figura abaixo. Não será permitido o uso de barro ou cal nas argamassas de assentamento e de 
revestimento do tanque séptico. 

 
Planta baixa do tanque séptico 

 
A tampa do tanque séptico será confeccionada com concreto armado, fck = 25 Mpa, espessura 5 

cm com as dimensões e ferragens mostradas no projeto. A sobre tampa do tanque séptico será vedada com 
argamassa de cimento e areia, traço 1:8, somente após vistoria da FISCALIZAÇÃO. 

 
 

12. Sumidouro 
O sumidouro será afastado do tanque séptico pelo menos l,50 m. Suas paredes serão construídas 

de alvenaria de tijolos cerâmicos, com juntas verticais não argamassadas, com espessura variando de 3 a 5 
cm desencontradas até a altura de l,20 m; no nível mais próximo do terreno, as juntas serão todas tomadas 
com argamassa, A argamassa utilizada será de cimento, cal e areia traço 1:2:8. Não será permitido o uso de 
barro na argamassa de assentamento dos tijolos do sumidouro. 

O sumidouro receberá uma tampa confeccionada com concreto armado fck = 25 Mpa, espessura 
5 cm com as dimensões e ferragens mostradas no projeto. 

A concretagem das placas deverá ser realizada em local plano e impermeável previamente 
molhado. Somente depois de decorridos três dias, é que será permitida a remoção das placas do seu local 
de concretagem para as suas posições definitivas. 

 
 

13. Limpeza da obra. 
Depois de concluídos os serviços, o vaso sanitário, o lavatório, todas as paredes, o piso e o local 

da obra deverão ser completamente limpos, devendo ficar isentos de manchas, de metralha, paus, pregos, 
pedras e quaisquer outros materiais que possam causar acidentes ou danos aos usuários do equipamento. 

O entulho resultante da limpeza deverá ser depositado em local adequado, longe do alcance de 
curiosos e de crianças e de forma a atender a legislação ambiental em vigor. 
 

 
14. Quadro de Quantitativos. 

Ver planilha a seguir; 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos

OBRA:

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CARAÚBAS - RN
ITENS DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MEMÓRIA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com 

reaproveitamento de 3 vezes. m² 3,01    2,06*1,46
-     

2 FUNDAÇÕES -     
2.1 Escavação manual de valas. AF_03/2016 m³ 1,07    (2,06*2+1,2*2)*0,4*0,4+(1,46*0,3*2)*0,15*0,2
2.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 

19cm) de paredes com área líquida menor que 6m2 sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo manual. AF_06/2014 m² 1,48    (2,06*2+1,2*2)*0,2+(1,46*0,3*2)*0,2

2.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 m³ 1,07    (2,06*2+1,2*2)*0,4*0,4+(1,46*0,3*2)*0,15*0,2
-     

3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO -     
3.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 

9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento 
com preparo em betoneira. AF_06/2014 m² 13,97  

(1,2+(0,7+0,13)*2)*2,54+1,2*2,2+2*((1,1+0,13)*(2,54+2,2)/2)-
0,6*2,1-0,5*1

3.2 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. AF_03/2016 m 2,40    1,2*2
3.3

Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado c/arg traco 1:4 (cim e areia) m² 0,50    0,5*1
3.4 Armação de pilar/viga de uma estrut conv concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-50 de 5.0 mm-montagem. AF_12/2015 kg 3,52    (7*1,38+15*0,88)*0,154
3.5 Fabricação de fôrma p/pilares e estruturas similares, em mad serrada, e=25 mm. 

AF_12/2015 m² 1,31    1,42*0,92
3.6 Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 L. AF_07/2016 m³ 0,05    1,42*0,92*0,04
3.7 Lançamento c/uso de baldes, adensam e acabamento de concreto em estruturas. 

AF_12/2015 m³ 0,05    1,42*0,92*0,04
-     

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -     
4.1 Ponto de iluminação residencial inc interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 

rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).  AF_01/2016 Un 1,00    1
4.2 Lâmpada LED 6 W bivolt branca, formato tradicional (base E27) – fornec e inst un 1,00    1

QUADRO DE QUANTITATIVOS  
ABR/17

MELHORIAS SANITÁRIAS COM A CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES SANITÁRIAS TIPO 1
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LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CARAÚBAS - RN
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-     
5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -     

5.1 Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios Un 1,00    1
5.2 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. 

Fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014. un 1,00    1
5.3 Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) c/tubulação de PVC DN 25 mm 

instalado em ramal de água inc rasgo e chumbamento em alvenaria. AF12/2014 Un 4,00    4
5.4 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. 

Fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014 un 2,00    2
5.5 Torneira de bóia real, roscável, 1/2", fornecida e instalada em reservação de água. 

AF_06/2016 un 1,00    1
5.6 Tubos de PVC soldável água fria DN 20 mm (instalado em ramal sub-ramal ramal de 

distribuição ou prumada) inc conexões cortes e fixações p/prédios. AF_10/2015 m 6,00    6
5.7 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2016 m 2,30    2,3
5.8 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2015 m 4,40    4,4
5.9 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 m 5,00    5
5.10 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal 

de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 un 1,00    1
5.11 Caixa inspeção alvenaria 60x60x60cm inc revestimento e tampa concreto un 1,00    1
5.12 Kit de acessorios p/banheiro em metal cromado 5 pecas inc fixação. AF_10/2016 un 1,00    1

-     
6 ESQUADRIAS -     

6.1 Kit de porta de madeira almofadada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, 
espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem 
fechadura - fornecimento e instalação. AF_08/2015 Un 1,00    1

6.2 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, 
incluso execução de furo - fornecimento e instalação. AF_08/2015 Un 1,00    1

-     
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7 REVESTIMENTO -     
7.1 Chapisco aplicado em alvenarias de paredes int, c/colher de pedreiro. Arg traço 1:3 c/prep 

manual. Af_06/2014
m² 29,31  

((1,46+(0,7+0,13)*2)*2,54+1,46*2,2+2*((1,1+0,13)*(2,54+ 
2,2)/2)-0,6*2,1-0,5*1)+0,2*(2,06*2+1,46*2)+((0,7)*2*2,54+ 

2*(1,1*(2,54+2,2)/2))+1,2*2,54+1,2*2,2-0,5-1,26
7.2 Massa única, p/recebimento de pintura, em arg traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, esp de 20mm, c/execução de taliscas. 
AF_06/2014 m² 25,41  29,31-3,9

7.3 Emboço, p/recebimento de cerâmica, em arg traço 1:2:8, preparo mecânico c/betoneira 
400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, p/ambiente c/área menor que 
5m2, esp de 20mm, c/execução de taliscas. AF_06/2014 m² 3,90    (0,7*2+1,2)*1,5

7.4 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês padrão 
popular de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m2 a meia 
altura das paredes. AF_06/2014 m² 3,90    (0,7*2+1,2)*1,5

7.5 Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inc lançamento e adensamento. 
AF_07_2016 m² 2,89    1,8*1,2+1,46*0,5

7.6 Piso cimentado traco 1:4 (cim/areia) acab liso esp 2,0cm, prep manual m² 2,16    1,8*1,2
7.7 Piso cimentado traco 1:3 (cim/areia) acabamento rustico e= 2cm, prep mecanico da 

argamassa m² 0,73    1,46*0,5
-     

8 COBERTURA -     
8.1 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças p/telhados de até 2 águas p/telha de 

encaixe de cerâmica ou de concreto inc transporte vertical. AF_12/2015 m² 3,68    (1,23+0,4)*(1,46+0,4*2)
8.2 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso 

transporte vertical. AF_06/2016 m² 3,68    (1,23+0,4)*(1,46+0,4*2)
8.3 Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). AF_06/2016 m 7,78    (1,23+0,4)*2+(1,46+0,4*2)*2

-     
9 LOUÇAS E ACESSÓRIOS -     

9.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornec e instalação. AF_12/2013 Un 1,00    1

9.2 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - 
fornecimento e instalação. Af_12/2013_p Un 1,00    1
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9.3 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornec e inst. 
Af_12/2013 Un 1,00    1

9.4 Chuveiro plástico branco simples 5 '' para acoplar em haste 1/2 ", agua fria Un 1,00    1
-     

10 PINTURA -     
10.1 Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas demãos m² 26,41  25,41+0,5*1*2
10.2 Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo 

nivelador branco fosco m² 2,52    0,6*2,1*2
-     

11 TANQUE SÉPTICO -     
11.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com 

reaproveitamento de 3 vezes. m² 2,40    2*1,2
11.2 Escavação manual de valas. AF_03/2016 - Volume total da fossa m³ 4,93    2,2*1,4*1,6
11.3 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 

9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento 
com preparo em betoneira. AF_06/2014 m² 7,84    (2*2+0,8*2)*1,4

11.4 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes int, 
c/colher de pedreiro. Arg traço 1:3 c/prep manual. Af_06/2014 m² 6,72    (1,6*2+0,8*2)*1,4

11.5 Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inc lançamento e adensamento. 
AF_07_2016 m² 1,28    1,6*0,8

11.6 Massa única, p/recebimento de pintura, em arg traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 
manualmente em faces internas de paredes, esp de 20mm, c/execução de taliscas. 
AF_06/2014 m² 6,72    (1,6*2+0,8*2)*1,4

11.7
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. AF_12/2015_P kg 6,47    (21*1,16+9*1,96)*0,154

11.8 Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. AF_12/2015 m² 2,40    2*1,2
11.9 Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 L. AF_07/2016 m³ 0,12    2*1,2*0,05
11.10 Lançamento c/uso de baldes, adensam e acabamento de concreto em estruturas. 

AF_12/2015 m³ 0,12    2*1,2*0,05

4 / 5



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos

OBRA:

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CARAÚBAS - RN
ITENS DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MEMÓRIA

QUADRO DE QUANTITATIVOS  
ABR/17

MELHORIAS SANITÁRIAS COM A CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES SANITÁRIAS TIPO 1

11.11 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 m³ 1,33    2,2*1,4*1,6-2*1,2*1,5
11.12 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 m 2,00    2
11.13 TE, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 Un 2,00    2
-     

12 SUMIDOURO -     
12.1 Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com 

reaproveitamento de 3 vezes. m² 1,29    1,28*1,28*3,14/4
12.2 Escavação manual de valas. AF_03/2016 - Volume total do sumidouro m³ 2,94    1,58*1,58*3,14/4*1,5
12.3 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 

14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa 
de assentamento com preparo em betoneira. AF_06/2014 m² 6,03    1,28*3,14*1,5

12.4 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 m³ 1,01    1,58*1,58*3,14/4*1,5-1,28*1,28*3,14/4*1,5
12.5

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. AF_12/2015_P kg 4,00    (1,28*2+1,26*4+1,22*4+1,13*4+1*4+0,8*4+0,44*4)*0,154

12.6 Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. AF_12/2015 m² 1,29    1,28*1,28*3,14/4
12.7 Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico 

com betoneira 400 L. AF_07/2016 m³ 0,06    1,28*1,28*3,14/4*0,05
12.8 Lançamento c/uso de baldes, adensam e acabamento de concreto em estruturas. 

AF_12/2015 m³ 0,06    1,28*1,28*3,14/4*0,05
12.9 Fornecimento e lançamento de brita n. 4 m³ 0,39    3,14*1*1/4*0,5

-     
13 LIMPEZA DA OBRA -     

13.1 Limpeza final da obra m² 3,01    2,06*1,46
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RESUMO -B.D.I. ( BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS)

Fórmula  - BDI = {1+AC + R + S + G)*(1 + DF)*(1+L)} - 1, onde:
                         (1 – T)

AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -  %

R - RISCOS

S - SEGUROS

G - GARANTIAS

DF - DESPESAS FINANCEIRAS

L - LUCRO

T- TRIBUTOS

BDI = {1+0,03+0,0127+0,01)*(1+0,0139)*(1+0,07)} - 1 = 27,11
                         (1-0,1015)

DEMONSTRACAO DO B.D.I.

  

1 ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00%
  

2 RISCOS 1,27%

3 SEGUROS + GARANTIAS 1,00%

4 DESPESAS FINANCEIRAS 1,39%

5 LUCRO 7,00%

6 TRIBUTOS 10,15%
6,1 PIS 0,65%
6,2 COFINS 3,00%
6,3 ISS 2,00%
6,4 CPRB (INSS) 4,50%

TOTAL DO BDI (BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS) 27,11%

DISCRIMINAÇÃO     % INCIDENTE

MELHORIAS SANITÁRIAS COM A CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES
SANITÁRIAS TIPO 1
DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CARAÚBAS - RN

CÁLCULO DO BDI - REGIME DESONERADO

TOTAL 27,11%
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DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CARAÚBAS - RN

situada na

R$ 265.037,13

R$ 267.371,86

MELHORIAS SANITÁRIAS COM A CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES 

D E C L A R A Ç Ã O

                       O orçamento básico dos serviços para execução das obras de:

REGIME PREVIDENCIÁRIO

                      O orçamento de menor valor segue em anexo.

Assim conclui-se que o regime COM DESONERAÇÃO, apresenta-se

como sendo a de menor valor e será utilizada como orçamento básico de

referência.

Caraúbas, 28 de Abril de 2017.

MELHORIAS SANITÁRIAS COM A CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES

SANITÁRIAS TIPO 1

DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CARAÚBAS - RN

está de acordo com as regras da Lei nº 13.161/2015. 

Foram elaboradas as seguintes planilhas orçamentárias, para duas

situações:  

1 - Modalidade COM DESONERAÇÃO:

2 - Modalidade SEM DESONERAÇÃO:
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART OBRA / SERVIÇO
Nº RN20170126205

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE RONALDO BEZERRA DE MEDEIROS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 210128160-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS CPF/CNPJ: 08.349.102/0001-29

PRAçA REINALDO PIMENTA Nº: 104

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Caraúbas UF: RN CEP: 59780000

País: Brasil

Telefone: (84) 3337-2263 Email:

Contrato: Não especificado Celebrado em: 02/01/2017

Valor: R$ 2.811,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS CPF/CNPJ: 08.349.102/0001-29

SEM DEFINIçãO DIVERSOS LOCAIS NA ZONA RURAL DE CARAÚBAS Nº: SEM NÚMERO

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: CARAÚBAS UF: RN CEP: 59780000

Telefone: (84) 3337-2263 Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 10/04/2017 Previsão de término: 19/05/2017

Finalidade: Rural 

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES RURAIS

30,00 un

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES RURAIS

30,00 un

9 - ESPECIFICAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #1027 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES RURAIS

30,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO CONSTRUÇÃO DE TRINTA BANHEIROS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA
ZONA RURAL DA CIDADE DE CARAÚBAS/RN. 

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSE RONALDO BEZERRA DE MEDEIROS - CPF: 156.138.954-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS - CNPJ: 08.349.102/0001-29

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 81,53 Pago em: 22/05/2017 Nosso Número: 8201727951

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: d2W7C
Impresso em: 24/05/2017 às 15:29:41 por: , ip: 186.209.99.130


