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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. º 81/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. º 09/2021 – PROCESSO DE COMPRA 232
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO, Minas Gerais, com sede administrativa na Rua Monsenhor Mário da
Silveira, 110, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.726.028/0001-40, neste ato representado pela vice-presidente da
Comissão de Licitações, Portaria nº 01/2021, Élcio Marques Santos, torna público que se acha aberto o
Procedimento Licitatório nº. 81/2021, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS n. º 09/2021, do tipo
Menor Preço Global, OBJETIVANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO A CONSTRUÇÃO DO
ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA (CALÇADÃO) E GARAGEM COBERTA, A SER EFETUADO
CONFORME PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, ANEXOS AO PRESENTE EDITAL, devendo os
documentos de Habilitação (Envelope nº. 01) e Proposta Comercial (nº. 02) serem entregues na Seção de
Licitação da Prefeitura Municipal de Capitólio, no endereço supra, até às 09:00 (nove) horas do dia 28/06/2021,
sendo que o envelope referente à HABILITAÇÃO (Envelope nº. 01) será aberto às 09:30 (nove e trinta) horas
do dia 28/06/2021, no mesmo local, e havendo renúncia expressa de todas as licitantes, relativo à
interposição de recursos relativo ao resultado do julgamento da documentação de habilitação, a abertura
dos envelopes das propostas comerciais dar-se-á imediatamente (após o julgamento dos Envelopes 01), caso
contrário, o envelope referente à PROPOSTA COMERCIAL (envelope nº. 02) será aberto às 09:30 (nove e
trinta) horas do dia 06/07/2021 regendo-se a presente licitação pelas normas das Leis 8.666/93, 8883/94,
9.648/98, Lei Complementar 123/06, Lei Complementar 147/14 e especialmente pelo presente Edital, com as
seguintes cláusulas:

1 - DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de
CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA (CALÇADÃO) E GARAGEM COBERTA, na
Rua Arcemino Rodrigues da Cunha nº 225, Bairro Nossa Sra. Aparecida, incluindo materiais e mão de obra,
de acordo com memoriais, projetos e demais especificações existentes, anexos deste edital.
====================================================================================================
ITEM
QUANTID. UNIDADE
CODIGO DISCRIMINACAO
VR.UN.MEDIO
VR. MEDIO TOTAL
====================================================================================================
1
1,0000 SERVICOS
53759 EXEC CONST GARAGEM RUA ARCEMIN
Rua Arcemino Rodrigues da Cunha 255
37.138,1000
37.138,10
2

1,0000 SERVICOS

53760

EXEC OBRA ALARGAMENTO VIA E CA
alargamento de via publica e calcadao na Rua
Arcemino Rodrigues da Cunha 255

181.823,9600
181.823,96
====================================================================================================
VALOR MEDIO DE MERCADO:
218.962,06

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente cadastrados inscritos no cadastro
de Licitação da Prefeitura Municipal de Capitólio - MG, válido na data da abertura da presente Licitação, ou que
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atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação, conforme disposto nos §§ 2º e 9º do art. 22 da Lei 8.666/93 e, de
acordo com as condições deste Edital.
2.2 - Para a comprovação do enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,
deverão ser apresentados os seguintes documentos, sob pena de impedimento na participação do certame nos itens
exclusivos, bem como vedação ao uso dos benefícios respectivos: (Os documentos arrolados deverão ser
apresentados na etapa de Habilitação, juntamente com aqueles elencados no item 04 - HABILITAÇÃO deste
edital).
a)

Certidão em que conste a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, expedida pelo órgão de

registro competente, referente ao último exercício financeiro, e no caso de microempreendedor individual
apresentar o Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual.
b)

Declaração de enquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
A documentação para habilitação e a proposta comercial deverá ser apresentadas em 2 (dois) envelopes
distintos, lacrados e rubricados pelo representante legal da licitante, contendo em sua parte externa, de maneira
bem nítida, os seguintes títulos:
Envelope “01” HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. º 81/2021 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. º 09/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO/MG
Envelope “02” PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. º 81/2021 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. º 09/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO/MG
4 - DA HABILITAÇÃO “ENVELOPE N. º 01”
4.1 - O Envelope n. º 01 contendo a documentação relativa à habilitação deverá conter os seguintes
documentos originais ou em cópias autenticadas:
HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus
administradores.
c) Cédula de identidade e CPF dos diretores (administradores).
REGULARIDADE FISCAL:
a) Certidão de Regularidade quanto a Divida Ativa da União conjunta com a prova de regularidade junto à
Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais,
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expedido pela Secretaria da Receita Federal, e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), do
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade
Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade
Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei;
d) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme Modelo II.
b) Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo
não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento.
c) Certidão em que conste a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, expedida pelo órgão de
registro competente, referente ao último exercício financeiro com emissão no ano em curso, e no caso de
microempreendedor individual apresentar o Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual.
d) Declaração de enquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme Modelo
III.
e) Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito, devendo o subscritor
estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os parâmetros explicitados no Modelo
IV deste Edital.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certidão de registro de pessoa JURÍDICA junto ao CREA ou CAU;
b) Certidão de registro de pessoa FISICA, dos profissionais que compõe a Pessoa Jurídica, junto ao CREA ou
CAU;
c) Atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa, registrado no
CREA ou CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, de que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora licitado.
d) Termo de vistoria emitido pelo Departamento de Engenharia de que a empresa participante de que visitou o
local do serviço e suas condições pelo qual declara reconhecer ser perfeitamente viável o cumprimento integral
e pontual das obrigações assumidas estabelecidas no presente Edital, em todas as fases da presente licitação e
que verificou todos os materiais, ferramental e equipamentos necessários à execução da mesma. Esta visita
deverá ser agendada no horário de 08:00 horas as 11:00 horas no Departamento de Engenharia. (Modelo V).
Caso a empresa participante não realize essa visita que é facultativa será obrigatório que a mesma apresente
uma DECLARAÇÃO de que tem pleno conhecimento do objeto a ser executado e que a empresa Licitante tem
condições de execução na íntegra das especificações da obra contidas neste Edital e seus anexos, possuindo
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ainda plena ciência da compatibilidade dos custos orçados na Proposta com a perfeita e plena execução do
objeto. A empresa deverá apresentar o termo de vistoria ou a declaração de conhecimento, sendo que a sua não
apresentação ensejará na sua inabilitação.
4.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da empresa em condição de ME
ou EPP, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
4.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
4.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição.
4.5 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá
ser apresentada uma Procuração com poderes especiais para assinar a renúncia de interpor recurso, os quais
deverão ser entregue à Comissão de Licitação na data de abertura do Envelope n. º 01 para serem juntados ao
processo de licitação.
5 - DA PROPOSTA COMERCIAL “ENVELOPE N. º 02”
A Proposta Comercial deverá ser apresentada de forma clara e concisa em uma única via, em papel
próprio, com timbre ou carimbo da Empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencionando:
a) O preço total e unitários, em moeda corrente nacional, dos objetos desta licitação, onde deverão estar incluídos
todos os custos com material, mão de obra, inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, etc.);
b) Preencher a Planilha de quantitativos e custos unitários para cada item e o cronograma físico financeiro;
c) A proposta deverá vir rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo representante legal da empresa.
d) Conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de
abertura da mesma.
e) Constar ainda à conta bancária e agência para recebimento do pagamento;
f) Data de elaboração da proposta.
g) Prazo de execução 120 (cento e vinte) dias.
5.1 - OBSERVAÇÕES:
5.1.1 - Nos preços deverão estar inclusos as despesas de impostos, e todos os encargos e despesas
ocorrentes para a execução do serviço.
5.1.2 - a apresentação da proposta implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste
procedimento, independentemente de declaração expressa por parte da licitante.
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5.1.3 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório,
deverá portar carta de credenciamento, autorizando inclusive a assinar renúncia de recurso, a qual deverá ser
entregue à comissão de Licitação na data de abertura do envelope n. º 01.

6 - ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES (01 e 02)
Em sessão pública, no dia, horário e local indicados neste procedimento a Comissão Permanente de
Licitação dará inicio aos trabalhos, da seguinte forma:
6.1 - ENVELOPE n. º 01 (HABILITAÇÃO): a abertura dos envelopes relativos à Habilitação dar-se-á
às 09:30 (nove e trinta) horas do dia 28/06/2021, na Seção de Licitação da Prefeitura Municipal à Rua
Monsenhor Mário da Silveira, 110 Centro na cidade de Capitólio/MG.
6.2 - ENVELOPE n. º 02 (PROPOSTA COMERCIAL): Havendo renúncia expressa de todas as
licitantes, relativa à interposição de recursos referentes ao resultado do julgamento da documentação de
habilitação, a abertura dos envelopes das propostas comerciais dar-se-á imediatamente após o julgamento dos
Envelopes 01, caso contrário, a abertura dos envelopes relativos às propostas comerciais dar-se-á às 09:30 (nove
e trinta) horas do dia 06/07/2021, depois de transcorrido o prazo para interposição de recursos na fase de
habilitação, especificado no artigo 109 da Lei 8.666/93.
6.3 - Caso haja interposição de recurso (s) será designada nova data e horário para a abertura dos
Envelopes nº. 02, isto é, após o julgamento do (s) recurso (s) interposto (s), tudo, em obediência ao disposto na
última parte do inciso III do art. 43 da Lei 8.666/93 e aos prazos previstos no artigo art. 109 da Lei 8.666/93.
6.4 - No caso de haver inabilitação de qualquer licitante, importará na preclusão do seu direito de
participar das fases subsequentes, devolvendo-se o Envelope nº. 02 devidamente lacrado, desde que não tenha
havido recurso ou após sua denegação;
6.5 - A renúncia do direito de interpor recursos deverá ser formalizada em declaração escrita (conforme
modelo I), conjunta ou individual, de todas as licitantes, que passará a integrar a documentação do processo
licitatório, sem prejuízo de sua consignação em ata;
6.6 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2º
do art. 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas
as licitantes, através de seus representantes presentes, serão convocadas, sendo vedado qualquer outro processo,
conforme § 2º do art. 45 da Lei 8.666/93;
6.7 - Das reuniões para análise dos Envelopes n. º 01 e 02 lavrar-se-ão atas circunstanciadas, nas quais se
farão constar eventuais reclamações, impugnações ou protestos interpostos por qualquer das licitantes,
relativamente à outra (s) licitante (s) ou ao processamento da licitação, que poderão ser decididas (os) pela
Comissão, sendo que a ata será assinada pela Comissão, pelas licitantes através de seus representantes e por quem
mais interessar;
6.8 - Os representantes das licitantes poderão examinar e analisar a documentação da habilitação e
proposta comercial das demais licitantes;
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6.9 – O critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração e que determinará a licitante
vencedora será o de MENOR PREÇO GLOBAL desde que este não seja excessivo ou manifestamente
inexequível e atenda as especificações exigidas na legislação aplicável e especialmente neste procedimento.
6.10 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase desta licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de
documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
6.11 - Todos os documentos relativos à habilitação e as propostas comerciais serão rubricados pelas
licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação;
6.12 - A Comissão, no ato do julgamento das Propostas Comerciais, elaborará um quadro comparativo
destas para fins de divulgação do resultado obtido.
6.13 – Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesse procedimento, conforme
disposto no § 2º do art. 44 da Lei 8.666/93.
6.14 - Será assegurado como critério de desempate (Lei Complementar 123/06), preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada, procedendo-se da seguinte forma:
I) - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II) – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no caput deste item in fine, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
III) – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no caput do item 6.14 (10%), será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
IV – A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 24 horas após a apuração, sob pena de preclusão. Se a microempresa, a empresa de
pequeno porte, convocada não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item anterior, a apresentação de nova proposta, no mesmo prazo.
V – Caso houver nova proposta apresentada a empresa vencedora deverá no prazo máximo de 01 (um) dia enviar
a nova planilha de preços e cronograma com a devida alteração dos preços ajustados com o novo valor total
ofertado.
VI - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste item, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.15 - Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou de
quaisquer outros documentos, salvo disposição da Lei Complementar 123/06.
7 – DA DESCLASSIFICAÇÃO
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Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste procedimento licitatório, bem
como aquelas com valores excessivos ou manifestamente inexequíveis.
8 – DA EXECUÇÃO DO OBJETO
8.1 - A contratada deverá executar todos os serviços previstos nos projetos e memoriais descritivos. Na
ocorrência de serviços não previstos, mas que sejam considerados indispensáveis poderá ser acrescido no valor de
até 25%. A contratada somente realizará os mesmos mediante autorização expressa da fiscalização da Prefeitura.
Nestes casos, para pagamento, serão aplicados preços da planilha orçada, tudo como determina a legislação e
aceitos, de comum acordo pelas partes, mediante aditamento do contrato.
8.2 - Os projetos e memorial descritivo originais estão á disposição junto a Prefeitura Municipal.
8.3 - A empresa vencedora deverá fornecer todos os equipamentos necessários para a execução da obra,
locação, alimentação, inclusive os de segurança de trabalho.
8.4 - Manter no local do serviço o EPI dos funcionários lotados bem como o registro dos mesmos.
8.5 - A Contratada deverá efetuar, antes da entrega do serviço, o recolhimento das sobras do material e
realizar a limpeza do local.
8.6 - As despesas de viagens, estadias, alimentação, encargos sociais e previdenciários, trabalhistas,
fiscais, transporte dos materiais utilizados, depósitos e todas as demais despesas correrão por conta da Contratada.
8.7 - O Objeto deste procedimento licitatório deverá ser executado até o prazo máximo de 120 (cento e
vinte) dias contados da emissão da ordem de serviço resultante do presente procedimento licitatório e conforme
cronograma.
9 – DA MEDIÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 – O Sr. José Olímpio Teixeira, representante da Prefeitura Municipal especialmente designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará as medições da obra e analisará o avanço físico real dos
serviços e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no período de medição quanto à qualidade e
prazo previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços à contratada entregará a
correspondente nota fiscal ao setor de compras para o pagamento.
9.2 – O pagamento será efetuado de acordo com o boletim final de medição, ocorrendo no prazo máximo
de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da nota fiscal, discriminados os materiais utilizados nas etapas,
acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização da obra.

10 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Para fazer face às despesas decorrentes da execução deste procedimento licitatório serão utilizados
recursos oriundos das seguintes dotações: 0205.1030100041.001-449051 e 0207.1545100091.014-449051.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO
Após o julgamento da proposta vencedora e transcorrido o prazo de recurso, o processo será encaminhado
ao Senhor Prefeito Municipal para a Adjudicação e Homologação do objeto à licitante vencedora.
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12 – DOS RECURSOS
Os eventuais recursos deverão ser interpostos na forma do art. 109 da Lei 8.666/93, sendo que os prazos
estabelecidos nos incisos I e II e nº. § 3º do citado artigo.

13 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES
13.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo de 02 (dois) dias, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
13.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma
prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
13.3 A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no caso
de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato ou deste edital, e, em especial, nos seguintes
casos:
a) recusa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de 10% (dez por cento) do
valor total do objeto;
b) Recusa de entregar o objeto, multa de 10 % (dez por cento) do valor total;
c) Entrega do serviço em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade,
rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.
13.4 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor
do Contrato.
13.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Não haverá, em hipótese alguma PAGAMENTO ANTECIPADO.
14.2 - O Município reserva o direito, observado o interesse público, de revogar ou anular o presente
Procedimento Licitatório nos limites da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.
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14.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente
edital.
14.4 - Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local
estabelecidos neste edital.
14.5 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou
quaisquer outros documentos.
14.6 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar
atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão.
14.7 - A participação nesta licitação implicará em plena aceitação aos termos e condições deste e seus
anexos, bem como das normas administrativas vigentes.
14.8 - No transcorrer da obra a Prefeitura poderá, a seu critério, rejeitar materiais e serviços inadequados
ou em desacordo com as especificações, devendo a contratada providenciar a substituição no prazo de 24 horas a
contar do aviso. Poderá ainda, exigir o afastamento de qualquer participante da obra que seja considerado
inconveniente ao bom andamento da mesma.
14.9 - Fica vedada a participação de menores de 18 anos, em qualquer condição, para os trabalhos de
execução do serviço.
E para que se produzam seus efeitos legais expede-se o presente procedimento licitatório que será
publicado na forma legal.
Maiores informações serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação do Município de
Capitólio/MG, no horário de 08:00 às 11:00 horas e 13:00 às 16:00 horas, no endereço de sua Sede
Administrativa à Rua Monsenhor Mário da Silveira, 110, ou pelo telefone (037) 3373-0300.
Capitólio/MG, 08 de junho de 2021.

______________________________
Elcio Marques Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
RUA MONS. MÁRIO DA SILVEIRA, 110 – CENTRO.
CNPJ: 16.726.028/0001-40 – INSC. EST.: ISENTO
37-33730300 - CAPITÓLIO-MG - 37930-000
Setor de Compras e Licitação

MODELO I - TERMO DE RENÚNCIA RECURSAL
(nome/razão social), CNPJ, com sede à..., neste ato, representada por seu representante, o Sr.(a), CPF, RG, vem
mui respeitosamente à presença desta Comissão Permanente de Licitação do Município de Capitólio/MG,
RENUNCIAR AO DIREITO DE INTERPOR RECURSO em face do julgamento proferido por esta
Comissão, no que se refere à HABILITAÇÃO, com relação ao Procedimento Licitatório nº. 81/2021 Tomada de
Preços 09/2021, objetivando a CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA (CALÇADÃO) E
GARAGEM COBERTA, na Rua Arcemino Rodrigues da Cunha nº 225, Bairro Nossa Sra. Aparecida. Por
ser verdade, firmo o presente. (Local/Data) (Representante legal)

MODELO II - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. º 81/2021 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. º
09/2021 (nome/razão social), inscrito no CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a),
portador(a) da Carteira de Identidade nº. e do CPF nº., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(). (Local/Data) (Representante
legal)
MODELO III - DECLARAÇÃO P/ MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE –
Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. º 81/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. º
09/2021 - (nome/razão social), inscrita no CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a),
portador(a) da Carteira de Identidade nº. e do CPF nº. , DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos
da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar
nº. 123/06. (Local/Data) (Representante legal)

MODELO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO
(MODELO) Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. º 81/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE
PREÇOS N. º 09/2021 - (Nome da Empresa), CNPJ nº, sediada em..., DECLARA, sob as penas da lei, que até a
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. (Local/Data) (Representante legal)

MODELO V - TERMO DE VISTORIA - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N. º 81/2021 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. º 09/2021
Atestamos, para os devidos fins, nos termos do PROCEDIMENTO LICITATORIO 81/2021 TP 09/2021 que a
Empresa... visitou o local das obras e serviços, situado na ... no dia .../.../2021. Nessa visita a empresa, por meio de
seu engenheiro/arquiteto e urbanista RT, o (a) Sr. (a).... tomou ciência das condições atuais do terreno, suas
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instalações, das obras e serviços a serem realizados. Local e Data / Assinatura do representante da empresa
licitante/Prefeitura Municipal de Capitólio – Engenheiro
Ou
(nome/razão social), inscrito no CNPJ nº. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a), portador(a) da
Carteira de Identidade nº. e do CPF nº. , DECLARA que tem pleno conhecimento do objeto a ser executado e que
a empresa tem condições de execução na íntegra das especificações da obra contidas neste Edital e seus anexos,
possuindo ainda plena ciência da compatibilidade dos custos orçados na Proposta com a perfeita e plena execução
do objeto. (Local/Data) (Representante legal)

ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAPITÓLIO-MG E A EMPRESA...
O Município de Capitólio - MG, Pessoa jurídica de direito público, sito a Rua Monsenhor Mario da
Silveira nº. 110, centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Cristiano Geraldo da Silva, a seguir
denominada CONTRATANTE, e a Empresa..., Pessoa jurídica de direito privado, sediada a Rua..., Bairro..., no
município de..., Estado de..., Inscrita no CNPJ sob o nº. ..., neste ato representado por seu representante legal o
Sr., RG nº., inscrito no CPF sob o nº. , a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o
presente CONTRATO, nos termos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações
pertinentes, assim como pelas condições do Edital do Procedimento Licitatório nº 81/2021, Tomada de Preços nº.
09/2021 pelos termos da proposta da Contratada datada de / / e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
Cláusula Primeira – objeto
O presente contrato tem por objeto a CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA
(CALÇADÃO) E GARAGEM COBERTA, na Rua Arcemino Rodrigues da Cunha nº 225, Bairro Nossa
Sra. Aparecida, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com memoriais, projetos e demais especificações
existentes, anexos deste edital.
Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital do Procedimento Licitatório nº
81/2021, juntamente com a proposta da CONTRATADA.
Cláusula segunda – valor contratual
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
(xx).
Cláusula terceira – Condições de Pagamento
1 - O Sr. José Olimpio Teixeira, representante da Prefeitura Municipal especialmente designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará as medições da obra e analisará o avanço físico real dos
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serviços e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no período de medição quanto à qualidade e
prazo previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços a contratada entregará a
correspondente nota fiscal ao setor de compras para o pagamento.
2 – O pagamento será efetuado de acordo com o boletim final de medição, ocorrendo no prazo máximo de
10 (dez) dias, a contar do recebimento da nota fiscal, discriminados os materiais utilizados nas etapas,
acompanhada da planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização da obra.
Cláusula quarta – Garantia da Execução do Contrato
A Prefeitura Municipal de Capitólio dispensa a garantia uma vez que não haverá pagamento antecipado.
Cláusula quinta – Responsabilidades das Partes
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1 - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Projeto Executivo, como
também de acordo com o cronograma físico-financeiro constantes no Edital.
2 - Manter a equipe executora dos serviços com identificação.
3 - Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão realizados os serviços, para verificação
do efetivo cumprimento das condições pactuadas.
3.1 - A atuação do fiscalizador da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados.
4 - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o
previsto no Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias).
5 - Prestar manutenção da construção da seguinte forma:
5.1 - Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela
Prefeitura.
5.2 - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela Prefeitura.
5.3 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro
do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no edital.
6 - Visando à administração da obra manter 01 (um) encarregado geral em período integral.
7 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso
satisfatório.
8 - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização da Prefeitura, caso os
mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto Executivo.
9 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias,
ficando responsável por seu transporte e guarda.
10 - Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à
execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes.
11 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, causados por seus
funcionários em virtude da execução dos serviços.
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12 - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o espaço ser entregue
limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso.
13 - Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que atendam às exigências
contidas nas normas técnicas da ABNT, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da Prefeitura.
14 - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos materiais
industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.
15 - Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos
julgados pela Fiscalização da Prefeitura como inadequados à execução dos serviços.
16 - Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho ou quaisquer
outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. Concluído o objeto contratado, deverá a
licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização da Prefeitura, para que se possa proceder à
vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.
17 - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como
resultado de suas operações a danificá-los.
18 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados,
uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura.
19 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais
ou legais a que estiver sujeita.
20 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na licitação.
21 - A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
22- Na assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar a ART de execução devidamente quitada.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1 - O Município, após a assinatura do contrato, compromete-se a:
1.1 - Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de execução dos serviços.
1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, nos termos
do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.
1.3 - Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção.
1.4 - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados.
1.5 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
1.6 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
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1.7 – Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra,
mediante vistoria detalhada realizada pela Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos da lei 8.666/93 em
seu artigo 73, inciso I.
Cláusula Sexta – Da rescisão
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art.78 e
seguintes da Lei nº. 8.666/93.
Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa previsto no art. 77, da Lei nº. 8.666/93.
Cláusula Sétima – Legislação Aplicável
O Presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666/93, e pelos
preceitos de direito público, aplicando-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições em direito privado.
Cláusula Oitava – Duração
O presente Contrato terá inicio a partir da assinatura deste contrato e término em no máximo 05 (cinco)
meses, podendo ser prorrogado nos termos do §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
Cláusula Nona – Dos Recursos Orçamentários
Para fazer face às despesas decorrentes da execução deste procedimento licitatório serão utilizados
recursos oriundos das seguintes dotações: 0205.1030100041.001-449051 e 0207.1545100091.014-449051.

Cláusula Décima - Casos Omissos
Os Casos omissos serão resolvidos à luz da lei 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
Cláusula Décima Primeira – Das Sanções
1- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo de 02 (dois) dias, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma
prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
3- A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no caso
de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato ou deste edital, e, em especial, nos seguintes
casos:
a) recusa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de 10% (dez por cento) do
valor total do objeto;
b) Recusa de entregar o objeto, multa de 10 % (dez por cento) do valor total;
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c) Entrega do serviço em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade,
rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.
4 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.
5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
§ 1o As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Cláusula Décima Segunda – Reajuste e reequilíbrio
1 – Tendo em vista que o presente serviço deverá ser executado no prazo inferior a 12 meses, o contrato
não sofrerá reajuste.
2 - Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos objetos contratados, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II
do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Terceira - Do Foro
Fica eleito o foro da Comarca de Piumhi para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Capitólio, de

de 2021.

CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:
12-
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,
MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONVENENTE: Município de Capitólio do Estado de Minas Gerais
CONSTRUÇÃO DA OBRA DO ALARGAMENTO DE VIA
OBRA:
PUBLICA,CALÇADÃO E GARAGEM

FORMA DE EXECUÇÃO

LOCAL:

Rua Arcemino Rodrigues da cunha nº 225 Bairro Nossa Senhora Aparecida Capitolio Mg

REGIÃO /
REFERÊNCIA

SETOP JAN/2020 / SINAPI ABRIL/2021

PRAZO
EXECUÇÃO:

120 dias

ITEM

DESCRIÇÃO

1

SERVIÇOS INICIAIS
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018 (cerca viva)
LIMPEZA
DO
TERRENO,
INCLUSIVE
CAPINA,
RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E
QUEIMA CONTROLADA
REMOÇÃO
DE
ALAMBRADO
METÁLICO,
COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA
COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO

DIRETA ( )

INDIRETA (x)

VALOR
UNITÁRIO

CÓDIGO

FONTE

UNIDADE

QUANTIDADE

IIO-PLA-005

SETOP

UNIDADE

1,00

98525

SINAPI

m²

PRE-LIM-005

SETOP

DEM-ALA-005
DEM-ENG-015

BDI:

26,37%

VALOR + BDI

R$
1.099,62

R$

148,95

R$
0,29

m²

148,95

SETOP

m²

SETOP

m²

1.389,59

VALOR TOTAL

R$

1.389,59

R$
0,37

R$

55,11

R$
2,15

R$
2,72

R$

405,14

141,73

R$
9,63

R$

12,17

R$

1.724,85

5,36

R$
16,31

R$

20,61

R$

110,47
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1.6

1.7

1.8

REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU
FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE
AFASTAMENTO
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

DEM-TEL-025

SETOP

M²

5,36

R$
9,63

R$

12,17

R$

65,23

DEM-ALV-005

SETOP

m³

24,08

R$
88,34

R$

111,64

R$

2.688,29

DEM-PIS-040

SETOP

m²

69,64

R$
7,18

R$
9,07

R$

631,63

TOTAL DO ITEM
2
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

ARRIMO
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM
ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP.
19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015
PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D =
300 M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M

PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS

7.070,31

SETOP

m²

87,96

R$
119,43

R$

150,92

R$

13.274,92

SETOP

m²

25,89

R$
32,87

R$

41,54

R$

1.075,47

EST-CON-110

SETOP

m³

20,85

R$
342,73

R$

433,11

R$

9.030,34

92793

SINAPI

KG

165,00

R$
11,94

R$

15,09

R$

2.489,85

92794

SINAPI

Kg

532,00

R$
11,07

R$

13,99

R$

7.442,68

92791

SINAPI

KG

163,00

R$
11,52

R$

14,56

R$

2.373,28

FUN-TRA-020

SETOP

m

74,00

R$

53,45

R$

3.955,30

SETOP

m³

10,65

R$

60,58

R$

645,18

87879

SINAPI

m²

87,96

R$
3,06

R$
3,87

R$

340,41

87529

SINAPI

m²

87,96

R$
26,28

R$

33,21

R$

2.921,15

IMP-PIN-005

SETOP

m²

45,18

R$
18,25

R$

23,06

R$

1.041,85

ALV-EST-045

ED-8471

TER-ESC-035
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$

R$
42,30
R$
47,94
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2.12

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

FUN-LAS-010

SETOP

m³

1,22

R$
107,25

R$

135,53

TOTAL DO ITEM
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9

3.10

3.11

3.12
3.13
3.14

GARAGEM
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D =
300 M
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM
PLACA VIBRATÓRIA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM,
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA
FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24,
DESENVOLVIMENTO = 50 CM
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG,
DESENVOLVIMENTO = 75 CM
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN
100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

R$
47,94
R$
42,30
R$
2,47

R$

SETOP

m³

3,88

SETOP

m

12,00

SETOP

m²

8,60

EST-CON-110

SETOP

m³

7,96

R$
342,73

R$

92791

SINAPI

KG

99,16

R$
11,52

92793

SINAPI

KG

45,00

92794

SINAPI

Kg

92795

SINAPI

TER-ESC-035
FUN-TRA-020
TER-REG-010

ED-8471

R$

165,35
44.755,78

R$

60,58

R$

235,05

R$

53,45

R$

641,40

R$

26,83

433,11

R$

3.447,56

R$

14,56

R$

1.443,77

R$
11,94

R$

15,09

R$

679,05

271,60

R$
11,07

R$

13,99

R$

3.799,68

Kg

86,00

R$
9,50

R$

12,01

R$

1.032,86

SETOP

m²

12,51

R$
32,87

R$

41,54

R$

519,67

SETOP

m²

55,64

R$
49,45

R$

62,49

R$

3.476,94

SINAPI

m²

55,64

R$
43,64

R$

55,15

R$

3.068,55

SETOP

m

31,40

R$

50,40

R$

1.582,56

SETOP

m

10,70

R$

102,85

R$

1.100,50

SETOP

m

17,40

R$

38,25

R$

665,55

R$
3,12

COB-TEL-045

92580
PLU-RUF-025
PLU-CAL-025
DRE-TUB-015

R$
39,88
R$
81,39
R$
30,27
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3.15

3.16

3.17
3.18
3.19

3.20

3.21

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2)
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO
ANTICORROSIVO
GRADIL EM TUBO QUADRADO DE AÇO METALON
COMPLETO COM ALTURA DE 2M (EXECUÇÃO
INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS.
LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)

87879

SINAPI

m²

38,88

R$
3,06

R$
3,87

87529

SINAPI

m²

38,88

R$
26,28

R$

88485

SINAPI

m²

38,88

88489

SINAPI

m²

38,88

PIN-ESM-035

SETOP

m²

57,80

COMPOSIÇÃO

m

SETOP

m²

LOC-OBR-005

R$
2,22
R$
11,13

33,21

R$
2,81

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

CALÇADÃO LARG= 2,50M
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM
PLACA VIBRATÓRIA
ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P ( estacionamento)
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016 ( calçadão)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA:
150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

150,47

R$

1.291,20

R$

109,25

R$

14,06

R$

546,65

R$
25,86

R$

32,68

R$

1.888,90

14,45

R$
575,54

R$

727,31

R$

10.509,63

60,50

R$
7,24

R$
9,15

R$

553,58

TOTAL DO ITEM
4

R$

R$

36.769,65

#REF!
SETOP

m²

261,70

SETOP

m³

150,60

SINAPI

m

98,65

SINAPI

m

EST-CON-110

SETOP

ARM-TEL-010
FUN-LAS-010

TER-REG-010
TER-ATE-010

R$
2,47
R$
30,06

R$
3,12

R$

816,50

R$

37,99

R$

5.721,29

R$
35,13

R$

44,39

R$

4.379,07

104,68

R$
22,15

R$

27,99

R$

2.929,99

m³

13,09

R$
342,73

R$

433,11

R$

5.669,41

SETOP

kg

387,32

R$
16,88

R$

21,33

R$

8.261,54

SETOP

m³

13,09

R$

R$

135,53

R$

1.774,09

94275

94263
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4.8

4.9

POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM
NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)
JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO LONGITUDINAL E
TRANSVERSAL(EXECUÇÃO,INCLUINDO O
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS)

PIS-POL-010

SETOP

m²

261,70

OBR-PON-030

SETOP

m

130,00

107,25
R$
14,50
R$
9,02

R$

18,32

R$

4.794,34

R$

11,40

R$

1.482,00

TOTAL DO ITEM
5
5.1

PINTURA (ARRIMO E GRADIL)
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

5.2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

5.3

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2)
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO
ANTICORROSIVO

R$

88485

SINAPI

m²

87,96

R$
2,22

R$
2,81

88489

SINAPI

m²

87,96

R$
11,13

R$

PIN-ESM-035

SETOP

m²

426,08

R$
25,86

R$

R$

247,17

14,06

R$

1.236,72

32,68

R$

13.924,29

TOTAL DO ITEM
6

R$

GRADIL EM TUBO QUADRADO DE AÇO METALON
COMPLETO COM ALTURA DE 2M (EXECUÇÃO
INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS.

6.2

PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO
12 # 1/2" E CADEADO (3mX2m)

6.3

PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO
12 # 1/2" (5mX2m)

COMPOSIÇÃO

m

98,52

R$
575,54

R$

727,31

R$

71.654,58

SER-POR-076

SETOP

m²

6,00

R$
345,24

R$

436,28

R$

2.617,68

SER-POR-075

SETOP

m²

10,00

R$
355,24

R$

448,92

R$

4.489,20

TOTAL DO ITEM

7.1

15.408,18

ESQUADRIAS METALICAS (GRADIL E PORTÕES)

6.1

7

35.828,23

R$

78.761,46

SERVIÇOS GERAIS( GARAGEM)
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

LIM-GER-005

SETOP

m²

60,50

R$
4,82
TOTAL DO ITEM
TOTAL GERAL

R$
6,09

R$
R$

368,45
368,45

R$218.962,06
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Capitólio,23 de Abril de 2021
_______________________________________

________________________________

Wellington Luiz de Faria
Engenheiro Civil Crea 89055/D

Cristiano Geraldo da Silva
Prefeito Municipal
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