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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015  PROCESSO Nº 179/2015 

ABERTURA: 15/10/2015 às 14:00 horas 
JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
I – DO PREÂMBULO 
O Município de Itajubá, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, designada 
pela Portaria nº 355/2015, torna público que fará realizar licitação, na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar nº 123 e 
demais normas específicas que integram este Edital. 

  

II – DO OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 
QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
ISAURA PEREIRA DOS SANTOS - SEMED, nos termos da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93, e 
suas alterações posteriores, LEI MUNICIPAL 2.712/2009 DAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS, normas específicas e anexos que integram o presente Edital, a ser analisado e julgado 
no dia 15/10/2015 às 14:00 horas, no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado 
na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas 
Gerais. 
 

III – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
1. Somente poderão apresentar proposta, empresas legalmente estabelecidas e que satisfaçam as 
condições deste Edital e de seus anexos. 
 

2. Não poderão participar da licitação: 
a) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
b) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
c) empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão 
do direito de licitar por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal. 
 

3. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser 
entregues simultaneamente no Protocolo do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 
situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 
Minas Gerais, até às 13:45 horas do dia 15/10/2015, improrrogavelmente, em envelopes não 
transparentes, separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e 
frontais, em caracteres destacados, ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA 
LICITANTE, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015 
EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 
 
ENVELOPE 02 
PROPOSTA COMERCIAL 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015 
EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 
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OBS. A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA COMPREENDE, ENDEREÇO COMPLETO DA 
EMPRESA E SÓCIOS, TELEFONE FIXO, FAX E CELULAR DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS LEGAIS, 
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS LEGAIS).  PODENDO ESTAS 
INFORMAÇÕES VIREM EM OFÍCIO ANEXO. 
 
IV – DO ENVELOPE DE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos solicitados, sob pena de inabilitação. 
 

2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica é o Certificado de Registro Cadastral - CRC 
emitido pelo Município de Itajubá, podendo as empresas interessadas se cadastrar junto à Comissão 
de Registro Cadastral/Departamento de Licitações do Município de Itajubá, instalada no Centro 
Administrativo Presidente Tancredo Neves, localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº 500, 
Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, mediante a apresentação dos 
documentos elencados nos artigos 27 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser 
entregues de forma ordenada, até o terceiro dia útil anterior a data prevista para o 
recebimento da documentação e da proposta. A apresentação do Certificado de Registro 
Cadastral da Prefeitura de Itajubá da licitante, em atividade compatível com objeto da presente 
licitação, substituirá os documentos relacionados no item 3, desde que atestadas as validades destes 
mesmos documentos no certificado antes referido.  
 

3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 
a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa da Dívida 
Ativa da União e Receita Federal; 
b) Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade de federação 
da sede da licitante; 
c) Certidão negativa de tributos municipal, mobiliários e imobiliários, emitida pelo município da 
sede do licitante; 
d) Certidão Negativa de Débitos previdenciárias – Previdência Social; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS – 
demonstrando situação regular; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT. 
g) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca 
onde a licitante possua sua sede, com data não superior a sessenta – 60 – dias da data designada 
para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação da presente licitação; 
h) Certidão Negativa de Protesto na Comarca da sede da empresa. 
 

4. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 
a) Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital – ANEXO I –;  
b) Atestado de visita técnica que será realizada às 14:00 horas do dia 13/10/2015 – LOCAL: 
Secretaria Municipal de Planejamento, Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 
Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas 
Gerais, Tel.: 35 3692-1735; 
b.1) A visita técnica deverá ser realizada por qualquer profissional capacitado, credenciado pela 
empresa interessada em participar do certame. Carta de Credenciamento – ANEXO II– da 
empresa assinada pelo responsável legal, juntamente com o contrato social em vigor; 
 
b.2) A empresa deverá protocolar os documentos para a realização da Visita Técnica até às 13 
horas e 45 minutos do dia 13/10/2015, no serviço de protocolo do Centro Administrativo 
Presidente Tancredo Neves, localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, (35)3692-1748. 
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c) Prova de registro e quitação junto ao CREA, em nome da empresa e de seus responsáveis técnicos; 
d) Capacitação Técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, 
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 
obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação vedado às exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos (Inciso I, § 1º do Art. 30); A comprovação de aptidão será feita por CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO – CAT, devidamente registrada nas entidades profissionais competentes, 
acompanhada do respectivo ATESTADO TÉCNICO fornecido por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, que faz parte integrante do CAT; 
e) Para fins de comprovação através do atestado de responsabilidade técnica de que trata o subitem 
alínea “d” acima, por execução de obra ou serviço de características semelhantes, considerar-se-á que no 
atestado o profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente 
executou ou esteja executando diretamente obras/serviços de engenharia conforme objeto desta 
licitação. 
f) Comprovante de que o responsável técnico é membro do Quadro Permanente da empresa, através de: 
f.1) Carteira de Trabalho e Previdência Social – fotocópia autenticada – e Ficha ou folha do Livro de 
Registro de Empregados – fotocópia autenticada – ou;  
f.2) Contrato Social – fotocópia autenticada – ou;  
f.3) Contrato particular firmado com a empresa proponente – fotocópia autenticada com firma 
reconhecida –, ou;  
f.4) No caso do profissional que será o responsável técnico pela obra ser também o responsável técnico 
da empresa junto ao CREA, a apresentação do registro solicitado no item acima, comprova vínculo com 
a empresa;  
g) Declaração – Termo de Compromisso – da Licitante de que o responsável, detentor dos atestados 
técnicos referido acima, será o responsável técnico pela execução da obra, conforme –ANEXO III –; 
h) Caso a empresa licitante necessite substituir este profissional, dever-se-á apresentar imediatamente 
para apreciação do MUNICÍPIO o novo responsável. Este deverá conter em seu acervo, atestado técnico 
de execução de obra ou serviço de características semelhantes, conforme previsto neste edital; 
i) Declaração de que a empresa licitante possui em disponibilidade os equipamentos e pessoal para 
execução do objeto da presente licitação – ANEXO IV –. 
 

5. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:a) Balanço 
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já, exigível e apresentado na 
forma da lei, assinados por profissional competente e pelos diretores da empresa, vedada a 
substituição por balancete ou balanços provisórios, comprovando a boa situação econômico-
financeira da licitante, consubstanciada nos seguintes índices: Índice de Liquidez Corrente (ILC), 
igual ou superior a 1,50, índice de Solvência Geral igual ou superior a 1,00 e Endividamento Geral 
(EG) menor que 1,00. Os índices serão obtidos pelas fórmulas: 
 

1 - Liquidez Corrente =   Ativo Circulante   ≥ 1,50 
             Passivo Circulante 

 
2 - Solvência Geral =               Ativo    Total                 ≥ 1,00 

           Passivo Circ + Ex. a Longo Prazo 
 
3 - Índice de End. Geral:  Passivo  Circulante + Exigível a Longo Prazo  < 1,00 
                                                                    Ativo Total 
 

4 – Apresentar estes Índices e fórmulas já calculadas, em papel timbrado da empresa e/ou 
escritório de contabilidade, assinado por profissional competente e pelos diretores da 
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empresa, devidamente qualificados, com número de documentos e registro profissional da 
entidade competente, com carimbo do CNPJ/MF da empresa.   
b) As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado assim como as 
demonstrações contábeis e as demais empresas deverão apresentá-lo, através da cópia extraída do 
livro diário devidamente arquivado no órgão competente, assinado por contador com registro no 
CRC e pelo sócio gerente, incluindo o termo de abertura e encerramento; 
6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 
fotocópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, desde que 
perfeitamente legíveis, preferencialmente para agilizar os procedimentos que estejam numerados e 
na ordem prevista neste Edital, a licitante poderá ainda autenticar as fotocópias dos documentos na 
Secretaria Municipal de Planejamento, lotada no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 
localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 
Minas Gerais, Tel.:  35 3692-1734, desde que observado o prazo de vinte e quatro horas de 
antecedência da data de abertura do processo. 
 

7. As certidões que não contiverem prazo de validade expressos na documentação não poderão ter 
sua data de expedição anterior a sessenta – 60 – dias da data de abertura dos envelopes de 
habilitação da presente licitação. 
 

8. Todos os documentos deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade. 
 

9. Declaração de mão-de-obra infantil, conforme Lei Federal nº. 9.854/99, de acordo com o modelo 
do ANEXO VI. 
 

10. Declaração, emitida pelo licitante, em papel timbrado, de inexistência de fato impeditiva à 
habilitação conforme modelo ANEXO VII. 
 

V – DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL 
1. A empresa licitante proponente deverá preencher a Planilha de Serviços e Preços Unitários e 
Total – ANEXO IX –, que integra o presente Edital, com os preços unitários e total. Será aceita 
planilha computadorizada pela proponente, desde que guarde, sob pena de desclassificação, 
absoluta fidelidade com a planilha do MUNICÍPIO, no que se referem às atividades, unidades e 
quantidades. 
 

2. O preço proposto deverá compreender todas as despesas com mão de obra e encargos sociais – 
inclusive adicional de insalubridade quando exigido, seguros, e demais encargos necessários, 
ferramentais e equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações 
técnicas contidas neste Edital, ABNT E PREFEITURA, necessários à perfeita execução de todos 
os serviços, assim como sua remuneração e lucro.  
 

3. Na hipótese de incoerência entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro. 
 

4. O prazo de validade da proposta é de no MÍNIMO SESSENTA – 60 – dias, da data de abertura 
do certame. 
 

5. Não poderão constar das propostas, reduções, descontos e ou ofertas especiais e nem propostas 
alternativas. 
 

6. Os preços propostos deverão ser expressos em reais. 
 

7. Anexo à proposta a empresa deverá apresentar o cronograma físico-financeiro dos serviços, 
com prazo de execução de 09 (nove) meses, limitados este a Lei Orçamentária Anual nº 
2.901/2015, conforme Anexo X. 
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8. O objeto ora licitado será adjudicado a uma única empresa licitante. 
 

9. O preço máximo estipulado para o pagamento pelo Município à execução dos serviços é de 
R$ 643.379,31 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais, trinta e um 
centavos). 
 

 
 10. Anexo à PROPOSTA COMERCIAL a empresa licitante deverá apresentar também a Planilha 
Demonstrativa de Composição de Custos para os equipamentos – Composição Analítica –, cotação 
dos equipamentos e suprimentos para estes, com detalhamento da mão-de-obra (salários mensais 
em acordo com as convenções trabalhistas, valor hora/homem, com encargos sociais, direitos de 
convenções coletivas trabalhistas, EPI’s, BDI, etc), detalhamento do BDI, das Leis Sociais e dos 
Tributos Federais, Estaduais e Municipais, em conformidade total com as legislações vigentes 
aplicáveis, com a Planilha de Preços Unitários e Total – ANEXO IX – , para a análise técnica a ser 
realizado pelo Departamento de Planejamento Urbano do Município de Itajubá, Estado de Minas 
Gerais, visando à viabilidade de execução do objeto licitado, sob pena de desclassificação.     
 
 

VI – DOS RECEBIMENTOS E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
 
1. A abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA realizar-se-á no dia, hora e local 
fixados no item II deste Edital em reunião pública, presente os membros da Comissão e os 
representantes das empresas licitantes que comparecerem, desenvolvendo-se os trabalhos da 
licitação de acordo com as fases estabelecidas neste item. 
2. As empresas licitantes que não cumprirem o estabelecido no número 3 do item III, não terão seus 
envelopes abertos e serão considerados desqualificados. 
3. Aberta à reunião, os representantes das empresas licitantes presentes serão convidado s a 
rubricar, juntamente com os membros da Comissão, os invólucros que encerram as propostas das 
concorrentes, após o que, processar-se-á a abertura dos envelopes que contêm os documentos de 
habilitação, para exame e eventual impugnação por parte de quaisquer representantes. 
4. Caso não haja possibilidade de apreciação imediata, a Comissão designará nova data e horário 
para a realização de segunda reunião, destinada à proclamação do resultado da habilitação. 
5. Concluído o exame da documentação apresentada e das impugnações que tenham sido 
formuladas, cumprirá à Comissão anunciar sua decisão com respeito à habilitação das empresas 
licitantes e consultá-las sobre seu eventual interesse na interposição de recursos e retenção de prazo 
para esse fim. 
6. Havendo manifestação da vontade de recorrer da decisão da Comissão, às empresas licitantes é 
outorgado o prazo de cinco – 05 – dias úteis para protocolizar a petição do recurso. 
7. Julgados os recursos referentes à habilitação, a Comissão comunicará o resultado às empresas 
licitantes, designando nova data para abertura dos envelopes de nº. 02 PROPOSTA COMERCIAL. 
8. Havendo renúncia expressa, por parte das empresas licitantes, do seu direito de interporem 
recurso contra a decisão da Comissão no que tange à habilitação, proceder-se-á a abertura dos 
envelopes de nº 02 PROPOSTA COMERCIAL, das empresas licitantes habilitadas, fazendo-se 
rubricar as vias das propostas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 
representantes das empresas licitantes presentes, e devolvendo-se os envelopes nº. 02 às empresas 
licitantes inabilitados. 
9. Para ter direito a manifestar-se no curso do procedimento licitatório, inclusive para renunciar ao 
direito de interpor recurso, cada empresa licitante deverá indicar um representante legal, 
devidamente munido de Carta de Preposição – ANEXO V –, assinada por quem de direito e com 
firma reconhecida. 
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VII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
1. Após decisão sobre os recursos interpostos na fase de habilitação, processar-se-á o julgamento 
das propostas das empresas licitantes habilitadas, devolvendo-se os envelopes nº. 02 às empresas 
licitantes inabilitadas. 
 

2. Após aberto os envelopes propostas, todas as vias e folhas serão devidamente rubricadas pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas licitantes 
presentes, concluído o exame destes pelas licitantes, será aberto as licitantes o direito de 
questionamento referente às propostas apresentadas, os quais constarão em ata, cumprirá à 
Comissão anunciar sua decisão de paralisação da sessão de abertura e julgamento das propostas 
para serem encaminhadas ao Departamento de Planejamento Urbano para a análise técnica da 
viabilidade de execução do objeto, conforme subitem V.10 deste edital. 
 

3. Após análise das propostas pelo Departamento de Planejamento Urbano, a Comissão reunirá para 
analisar o relatório técnico das propostas, e classificará em ordem crescente as empresas licitantes 
quanto ao MENOR PREÇO TOTAL, Planilha de Serviços e Preços Unitários e Total – 
ANEXO IX –, e devidamente justificado na Planilha de Composição de Custos – Planilha Analítica 
–, atendidas as exigências contidas neste edital e seus anexos. A Comissão lavrará a ata 
classificatória das empresas, a qual será comunicada a todas as empresas licitantes habilitadas, 
abrindo-se então o prazo para a interposição de recursos e contra recursos Art. 109 da Lei 8.666/93. 
 

4. Julgados os recursos referentes à proposta nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93, a Comissão 
comunicará o resultado final às empresas licitantes. 
 

5. Será qualificada em primeiro lugar e apta a assinar contrato com o Município a empresa licitante 
que apresentar o MENOR PREÇO TOTAL, Planilha de Serviços e Preços Unitários e Total – 
ANEXO IX –, e devidamente justificado na Planilha de Composição de Custos – Planilha Analítica 
–, atendidas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos. 
 

6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 
segundo do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o 
qual todos os licitantes serão convocados; 
 

7. Serão desclassificadas: 
 

a) As propostas em que contenham qualquer supressão ou alteração nas planilhas do ANEXO IX; 
b) As propostas que não atendam às exigências deste Edital; 
c) Propostas com preços manifestamente inexequíveis, conforme item V-9. deste Edital, nos termos 
do artigo 48 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
d) Propostas que não atenderem ao disposto no subitem V-10. deste edital. 
 

8. Não serão considerados vantagens não previstas no Edital e seus anexos. 
 

VIII – DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS 
1. Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas. 
 

2. A empresa licitante vencedora deverá ainda: 
a) Cumprir estritamente as normas e recomendações técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT –, dos órgãos ambientais, de segurança do trabalho e pelo MUNICÍPIO na 
execução dos serviços; 
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b) Fazer uso de todos os equipamentos, inclusive os de uso pessoal, necessários para assegurar a 
plena execução dos serviços objeto desta contratação, dentro dos padrões de qualidade exigíveis, 
sendo estes de inteira responsabilidade da empresa licitante vencedora; 
c) Manter os equipamentos e ferramentas em perfeitas condições de uso, especialmente as máquinas 
e o veículo de transporte dos empregados, de forma a evitar acidentes de trabalho e atraso na 
execução dos serviços respectivamente, assegurando os resultados esperados; 
d) Substituir imediatamente os equipamentos por outros de características idênticas quando os 
mesmos por qualquer defeito técnico estiverem prejudicando a perfeita execução dos serviços; 
e) Dispor e fazer uso de material e equipamentos de proteção – isolamento – e de segurança pessoal, 
necessários e obrigatórios à execução destes serviços; 
f) Fazer cumprir os limites de horários dos serviços, devendo a carga de trabalho semanal ser de 
quarenta e quatro horas – 44 h –, de conformidade com o que estabelece a Consolidação das Leis do 
Trabalho, devendo a todo trabalho que se fizer necessário além da carga semanal algures referida, 
executados nos dias de sábados, domingos e/ou feriados, serem pagos como horas extras, por conta 
exclusivas da empresa licitante vencedora; 
g) Competirá à empresa licitante vencedora e contratada, a admissão e dispensa de empregados 
dentro das exigências das leis trabalhistas, em conformidade com a Convenção Coletiva dos 
Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Minas Gerais – Itajubá; 
h) Manter em seu quadro de empregados todas as atividades requisitadas necessárias a execução 
dos serviços, devidamente registrados, com comprovação mensal deste registro através do Livro de 
Registro de Empregados, das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, dos 
depósitos do Fundo de Garantia e da SEFIP; 
i) Todos os profissionais registrados deverão ter comprovada experiência na atividade registrada em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, com no mínimo seis – 06 – meses de registro na 
atividade, deverão ser idôneos e de boa apresentação; 
j) Afastar, dentro de vinte e quatro horas – 24 h – da comunicação que por escrito e nesse sentido 
lhe fizer o MUNICÍPIO, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada 
inconveniente, que não apresentar qualidade, rendimento e experiência na execução dos serviços, 
correndo por conta exclusiva da empresa licitante vencedora quaisquer ônus legais, trabalhistas e 
previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados 
eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica; 
k) Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de segurança que emanarem do 
MUNICÍPIO por meio de recomendações ou de instruções escritas, além de observar rigorosamente 
as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 
l) Refazer, sem qualquer ônus ao MUNICÍPIO, os trabalhos executados deficientemente ou em 
desacordo com as instruções emanadas da fiscalização do MUNICÍPIO, se responsabilizando 
inclusive pelos materiais e mão-de-obra a serem empregados pela correção dos serviços não 
aprovados pela fiscalização; 
m) comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir na execução dos serviços. 
n) Competirá à empresa licitante vencedora e contratada a cumprir os limites de horário de serviço 
registrando horário de chegada e saída nas unidades onde prestarão serviços. 
 

3. Permitir e facilitar a fiscalização e supervisão do MUNICÍPIO e a inspeção dos serviços, em 
qualquer momento, devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados. 
 

4. A empresa licitante vencedora contratada deverá fazer um relatório – Livro Diário de Obras – 
para o registro diário de todas as ocorrências da obra. Deverão ser anotados os serviços, a mão-de-
obra – número de empregados e atividades respectivas – os materiais empregados e também 
qualquer fato referente à obra como: intempéries, mudanças, adaptações, todas as visitas realizadas 
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a obra, entre outras. O fiscal deverá assinar juntamente com o engenheiro responsável pela 
obra o Livro Diário de Obras. 
  

5. A empresa licitante vencedora contratada deverá executar os serviços contratados, obedecendo 
rigorosamente às normas da ABNT, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos 
ou ditados pelo MUNICÍPIO. 
 

6. A empresa licitante vencedora contratada deverá respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, 
as determinações do MUNICÍPIO. 
 

7. Para a perfeita consecução do objeto do presente certame, faz-se necessário o acompanhamento 
de um engenheiro habilitado conforme este Edital, devendo este responsável, estar presente 
obrigatoriamente durante os acertos, formas, métodos e detalhamentos para a execução dos 
serviços, bem como apresentar qualquer interferência em tempo hábil, para que o MUNICÍPIO 
tome as devidas providências na solução destes, ficando responsável ainda pela execução dos 
serviços ora licitados, com capacidade e poderes bastantes para representar a contratada perante a 
Fiscalização do MUNICÍPIO e resolver quaisquer questões inerentes aos serviços. 
 

8. A empresa licitante vencedora contratada deverá registrar o contrato dos serviços no CREA, e 
caso o Engenheiro não seja o responsável direto pela empresa, deve-se fazer uma ART de 
desempenho de cargo para o profissional que acompanhará os serviços.  
 

IX – DAS PENALIDADES 
1. Caso à adjudicatária se recuse a executar os serviços, ou o faça fora das especificações, o 
MUNICÍPIO reserva-se o direito de optar pela adjudicação à empresa licitante classificada em 
segundo lugar, sujeitando a empresa faltosa às penalidades previstas em Lei. 
 

2. Na hipótese do item anterior, aceitando a contratação, a segunda adjudicatária fica sujeita às 
mesmas condições propostas pela licitante classificada em primeiro lugar, inclusive quanto aos 
preços. 
 

X – DO CONTRATO 
1. A empresa licitante vencedora contratada assinará Termo Contratual em até dez – 10 – dias após 
a homologação do resultado – conforme minuta constante no ANEXO VIII deste Edital –, de 
acordo com o estabelecido no artigo 62 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

2. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nas obras e serviços, até vinte e cinco por cento – 25% – do valor 
inicial do contrato; 
 

3. O cronograma de desembolso será realizado conforme cronograma físico-financeiro proposto 
pela empresa licitante vencedora e disponibilidades financeiras do MUNICÍPIO. 
 

XI – DAS GARANTIAS 
1. A garantia à execução corresponderá aos prazos estatuídos nos termos do artigo 618 da Lei 
Federal nº 10.406/2002.  

 

2. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente refazer, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, 
com mão-de-obra extra ou em horários após a jornada normal de trabalho, os trabalhos executados 
deficientemente ou em desacordo com as instruções emanadas da fiscalização do 
CONTRATANTE, das normas técnicas da ABNT, e demais normas específicas, se 
responsabilizando inclusive pelos materiais e mão de obras a serem empregados pela correção dos 
serviços não aprovados pela fiscalização do CONTRATANTE. 
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XII – DOS RECURSOS 
Os recursos cabíveis contra quaisquer atos da administração decorrente desta TOMADA DE 
PREÇOS reger-se-ão pelo artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. Esta licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e 
anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 
devidamente fundamentado, assegurado sempre o direito de ampla defesa. 
2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade, assim como sua revogação por 
interesse público não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
artigo 59 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
3. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
4. A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições deste Edital e de 
seus Anexos, conforme declaração – ANEXO I –. 
5. Os valores destacados nas planilhas serão o teto máximo aceitável na licitação; 
6. Os preços unitários expressos nas planilhas serão o teto máximo aceitável na licitação; 
 
7. São partes integrantes deste Edital: 
a) Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital – ANEXO I –; 
b) Modelo de Carta de Apresentação do Representante na visita técnica – – ANEXO II –; 
c) Declaração de que o responsável detentor dos atestados técnicos,será o responsável técnico pela 

execução dos serviços – ANEXO III –; 
d) Declaração de Disponibilidade de Máquinas, equipamentos e pessoal Técnico – ANEXO IV –; 
e) Modelo de Carta de Apresentação do Representante para a sessão de abertura dos envelopes de 

documentação e proposta – ANEXO V –; 
f) Declaração de Utilização de Mão-de-obra Infantil – ANEXO VI –; 
g) Declaração de inexistência de fato impeditivo; - ANEXO VII –; 
h) Minuta de Contrato – ANEXO VIII – 
i) Planilha de Serviços, Preços Unitários e Total – ANEXO IX –; 
j) Cronograma Físico-Financeiro – ANEXO X –; 
 

Itajubá-MG, 08 de setembro de 2015. 
 
 
 

Glória Maria Ribeiro 
Membro da CPL 

 
 

              
VISTO PROJU: 
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ANEXO I 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 
 
 

AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 09/2015 
 
Prezados Senhores, 

 
 
..........................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro 
............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato 
representada pelo seu representante legal o Sr. ......................................................................., 
...................................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), 
portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o 
nº. ......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., 
Bairro ................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, 
sob as penas da lei, que conhece e aceita o inteiro teor completo do Edital de TOMADA DE 
PREÇOS nº 09/2015, que tem conhecimento do local onde será realizado os trabalhos objeto do 
presente certame, e que se submete às disposições regulamentares e legais sobre a licitação, 
especialmente a Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações. 
 
 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO II 
 

 
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA 

 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 09/2015 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa .............................................................. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro 
............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato 
representada pelo seu representante legal o Sr. ......................................................................., 
................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do 
Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, apresenta o 
profissional – título e nome do profissional –, inscrito no CREA-xx sob o 
nº_________________________ e no CPF/MF sob o nº. ______________________, portador do 
Registro Geral nº. _____________________ emitido pela SSP/___, para representar a mesma na 
VISITA TÉCNICA da licitação, TOMADA DE PREÇOS nº 09/2015 destinada a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 
QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
ISAURA PEREIRA DOS SANTOS - SEMED, o qual está autorizado a decidir sobre quaisquer 
eventualidades que possam surgir no referido ato. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 09/15  
Prezados Senhores, 
 
 
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro 
............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato 
representada pelo seu representante legal o Sr. ......................................................................., 
................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do 
Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA que o 
profissional – título e nome do profissional –, inscrito no CREA-xx sob o 
nº_________________________ e no CPF/MF sob o nº. ______________________, portador do 
Registro Geral nº. _____________________ emitido pela SSP/___, detentor do Atestado Técnico 
emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de 
_________________, apresentado por esta empresa no Processo Licitatório TOMADA DE 
PREÇOS nº 09/2015, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA ISAURA PEREIRA DOS SANTOS - SEMED, que será ________________ 
(título profissional) responsável técnico pela execução da obra. 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 09/15  
Prezados Senhores, 
 
 
A empresa ............................................................. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro 
............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato 
representada pelo seu representante legal o Sr. ......................................................................., 
................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do 
Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA que 
possui em disponibilidade todos os equipamentos e pessoal para a execução do objeto do 
Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 09/2015, destinada a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM 
VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAURA PEREIRA DOS 
SANTOS - SEMED. 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A SESSÃO DE ABERTURA DOS 
ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 09/2015  
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro 
............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato 
representada pelo seu representante legal o Sr. ......................................................................., 
................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do 
Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/..... e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, apresenta o 
Sr............................., para representar a mesma, na SESSÃO DE ABERTURA DOS 
ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA do Processo Licitatório  TOMADA DE 
PREÇOS nº 09/2015, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA ISAURA PEREIRA DOS SANTOS - SEMED, o qual está autorizado a decidir 
sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no referido ato. 
 
Atenciosamente, 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
(COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO). 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL  
LEI Nº. 9.854/99 

 
 
 

 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 09/2015  
 

 
 
A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro 
............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato 
representada pelo seu representante legal o Sr. ......................................................................., 
................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do 
Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 
................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA, sob as 
penas da lei e para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei Federal nº. 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito – 18 – anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 
dezesseis – 16 – anos, bem como, caso venha a empregar menor a partir dos quatorze – 14 – anos, 
somente o fará na condição de aprendiz. 
 
 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 09/2015 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
 
A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na __________ 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________, portador do Rg n.º __________, 
expedido pela ____, e do CPF n.º __________, declara sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na presente na TOMADA DE PREÇOS nº 
09/2015, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 
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ANEXO VIII 
 

                                    MINUTA DO CONTRATO Nº ......../2.015 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 
QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAURA 
PEREIRA DOS SANTOS - SEMED, QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE 
ITAJUBÁ E A EMPRESA ..................... 

 
Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços para CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA 
COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAURA PEREIRA DOS 
SANTOS - SEMED, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
18.025.940/0001-09, com sede localizada na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais neste ato representado pelo o Secretário Municipal de 
Planejamento, Sr. Pedro Marcelo de Moraes Mendonça, brasileiro, casado, portador do Registro 
Geral nº. MG – 6.492.180 emitido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 026.379.336-23, 
residente e domiciliado na Rua Antonio Dias Pereira, nº95, Bairro Medicina, Município de Itajubá, 
Estado de Minas Gerais, CEP 37.502-135, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa....................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. ........................, com sede na .........................., nº. .., Bairro ............., Município 
de ................, Estado de .................., CEP ...................., neste ato representada por seu representante 
legal o Sr. .........................., ................, ....................., ..........................., portador do Registro Geral 
nº. ......................., inscrito no CPF/MF sob o nº. ................., residente e domiciliado na 
............................., nº. ..., Bairro .............. Município de .................., Estado de ..................., CEP 
................, doravante simplesmente denominado de CONTRATADA, têm, entre si, como justo e 
contratado, regendo-se pela legislação pátria aplicável ao presente contrato, e especialmente pelas 
cláusulas a seguir declinadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  DO PROCEDIMENTO 
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo 

Licitatório nº 179/2015, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 09/2015, com fundamento na 
Lei Federal nº. 8.666/1993 – Lei de Licitações, e suas alterações posteriores, demais legislações 
vigentes e demais normas específicas que passam a integrar o presente Edital. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA:  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A despesa com a execução do presente contrato correrá a conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 02.12.04.12.361.0007.2279.4.4.90.51.00  
 

 Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução deste Contrato que excederem o 
exercício em curso, decorrentes de eventual aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro pactuado, correrão à conta de suplementações de dotações que 
serão consignadas com as Leis Orçamentárias Anuais subseqüentes, nas mesmas funções 
programáticas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA:  DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA 
MUNICIPAL PROFESSORA ISAURA PEREIRA DOS SANTOS - SEMED, como descrito no 
Processo Licitatório nº. 179/2015 anexo, os quais ora são adjudicados à CONTRATADA com 
fulcro no julgamento e respectiva homologação do procedimento licitatório realizado pela Tomada 
de Preços nº. 09/2015, que dele passa a fazer parte integrante e indissociável, independentemente 
de sua transcrição, para todos os efeitos legais. 

 
§ 1º. A CONTRATADA fica obrigada a executar o objeto do Contrato nos termos da 

Planilha de Serviços e Preços Unitários e Total - ANEXO IX - e do Cronograma físico-financeiro – 
ANEXO X – , que complementam e integram o objeto deste Contrato. 

 
§ 2º. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao Objeto do presente Contrato, até o limite de 
vinte e cinco por cento – 25% – do valor inicial atualizado do Contrato. 

 
CLAUSULA QUARTA:  DO VALOR DO CONTRATO 

Pela execução dos serviços, objeto do presente Contrato, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA, o valor proposto de _______________________________ reais – R$___, 
estimado conforme quantitativos propostos no Edital e Cronograma Físico-Financeiro apresentado. 
  
 CLÁUSULA QUINTA:  DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pelo sistema de empenho, mensalmente, até trinta – 30 – dias da 
data da emissão das Notas Fiscais/Faturas, conforme medição dos serviços efetivamente realizados 
pela Secretaria Municipal de Educação e/ ou planejamento. 

 
§ 1º. O pagamento somente será efetuado após a comprovação pela CONTRATADA de que 

se encontra em dia com suas obrigações, mediante apresentação de todas as Certidões Negativas de 
Débito – Federal, Estadual e Municipal. 
  

§ 2º. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão ser entregues no Centro Administrativo 
Presidente Tancredo Neves, localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.500-000, nos dias úteis no horário das oito 
às dezessete horas. 

 
§ 3º. O não pagamento de quaisquer valores devidos pelo CONTRATANTE, nas datas de 

seus respectivos vencimentos, implicará na incidência de sanções previstas na legislação pátria. 
 
§ 4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplemento Contratual. 
  
 § 5º. A CONTRATADA deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações 
Trabalhistas e da Previdência Social pertinentes ao pessoal contratado através da SEFIP e guias de 
recolhimentos de INSS e FGTS. 
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CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA 
 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, necessários para os recebimentos provisório e 
definitivo da obra, contados a partir da data de recepção pela CONTRATADA da Ordem de Serviço 
a ser expedida pelo CONTRATANTE, podendo ser prorrogado através de termo aditivo, mediante 
acordo entre as partes e nos termos da Lei Federal     nº. 8.666/93.   
 § 1º. A devolução e ou a liberação da garantia de execução da obra fica restrita ao 
recebimento definitivo da obra. 

§ 2º. A CONTRATADA terá um prazo de cinco – 05 – dias corridos após a emissão da 
Ordem de Serviço para o início dos serviços. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO  
O prazo de execução dos serviços está previsto para um período de NOVE– 09 – meses, 

contados a partir da data de recepção pela CONTRATADA da Ordem de Serviço a ser expedida 
pelo CONTRATANTE, de acordo com o ANEXO X –. 
  

CLÁUSULA OITAVA: DO ATRASO NA ENTREGA 
O atraso na prestação de serviços no prazo previsto, somente será justificável quando 

decorrente de caso fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil 
Brasileiro.  
 Parágrafo único. Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação do prazo final 
deverão ser encaminhados em requerimento, antes de findar o prazo original, com comprovação de 
fatos que justifiquem tal solicitação. 
 

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Para a execução do determinado nas cláusulas deste Contrato, as partes se obrigam a: 
I – CONTRATANTE: 

 a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assegurando-se da boa prestação e 
qualidade dos serviços prestados; 

b) assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 
mercado; 

c) autorizar os orçamentos e realizar os devidos pagamentos; 
d) proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do serviço desejado.  
 
II – CONTRATADA: 
a) responsabilizar pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, assim como pelo 

cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE, devendo manter a 
qualidade e a regularidade dos serviços contratados; 
 b) providenciar junto às concessionárias prestadoras de serviços públicos, órgãos 
competentes, os registros, projetos, e autorizações regulamentares e pertinentes, necessárias 
aos serviços de que trata o presente Contrato; 

c) RESPONSABILIZAR-SE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
LABORATORIAIS DE CONTROLE TECNOLÓGICO NECESSÁRIOS A BOA 
EXECUÇÃO DA OBRA, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CONFORME NORMAS DA 
ABNT, ONDE ESTES RELATÓRIOS SERÃO APRESENTADOS JUNTO COM CADA 
MEDIÇÃO. A NÃO APRESENTAÇÃO DESTES, SUJEITA A EMPRESA AO NÃO 
RECEBIMENTO DA MEDIÇÃO/FATURA PELA PREFEITURA. OS CUSTOS DESTES 
SERÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. 

d) apresentar no prazo máximo de trinta – 30 – dias após a assinatura do contrato, a seguinte 
documentação: 
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1) Livro de Registro de Empregados e cópia do registro na CTPS; 
2) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 
3) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
4) ASO – Atestado de saúde Ocupacional; 
5) FEEPI – Ficha de Entrega dos Equipamentos de Proteção Individuais. 
6) ART – Anotação de responsabilidade técnica, CREA-MG. 
e) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 

municipal, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações 
estabelecidas neste instrumento; 

f) divulgar ao CONTRATANTE sobre toda e qualquer alteração nas condições de prestação 
dos serviços;  

g) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência 
o representante legal do CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo 
de seu cumprimento; 

h) apresentar Fatura/Nota Fiscal de cobrança dos serviços. A fatura deve conter o número do 
contrato, período de medição, e outras informações que se fizerem necessárias, tais como: 

1) Guias de recolhimento da previdência social, FGTS, SEFIP, e certidões negativas destes; 
2) Planilha de medição, padrão TCE-MG; a ser fornecido pela fiscalização da Prefeitura; 
3) REF – Relatório de Execução Fiscal; 
i) comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade dos 

serviços contratados e prestar informações julgadas necessárias, em tempo hábil, principalmente 
quando solicitadas pelo CONTRATANTE; 

j) responder exclusivamente por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
inclusive por acidentes e mortes, em conseqüência de falhas na execução dos serviços contratados, 
decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos; 

k) manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações 
assumidas em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

l) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses 
encargos, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

m) manter em seu quadro, durante os períodos de execução, todos os empregados para as 
atividades necessárias à execução dos serviços, devidamente registrados nos termos da Convenção 
Coletiva dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Minas Gerais - 
Itajubá, com comprovação mensal deste registro através do Livro de Registro de Empregados, das 
guias de recolhimento da Previdência Social e do Fundo de Garantia e da SEFIP. 

 
 CLAUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA À EXECUÇÃO 

O valor da garantia à execução corresponderá a cinco por cento – 5% – do valor inicial do 
contrato. A garantia à execução deverá ser prestada nos termos do Edital e do artigo 56 da Lei 
Federal nº. 8.666/93.  

Parágrafo único. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente refazer, sem qualquer ônus 
ao CONTRATANTE, com mão-de-obra extra ou em horários após a jornada normal de trabalho, os 
trabalhos executados deficientemente ou em desacordo com as instruções emanadas da fiscalização 
do CONTRATANTE, se responsabilizando inclusive pelos materiais e mão de obras a serem 
empregados pela correção dos serviços não aprovados pela fiscalização do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO 
 A fiscalização da obra será de competência e responsabilidade exclusiva da Secretaria 
Municipal de Educação e/ou Planejamento, conforme Portaria Municipal nº. 424/2014, ao qual, 
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designará o (os) Engenheiro (s) ................................................, como (FISCAL (is) DA OBRA), a 
quem caberá a observância do presente termo, bem como a responsabilidade da liberação e 
liquidação dos pagamentos de faturas e as práticas de todos os atos que se fizerem necessários para 
o fiel cumprimento deste contrato. 
 § 1º. A Fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui, nem reduz 
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, 
na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 
 § 2º. A execução contratual dos serviços serão acompanhados e fiscalizados por 
representante do CONTRANTANTE, devidamente nomeado, conforme previsto no artigo 67 da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  DAS PENALIDADES 

Nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio 
por cento – 0,5% – sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado na execução da obra, até o limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado, após 
três – 03 – dias da notificação escrita pela fiscalização do CONTRATANTE, por não estar 
executando o objeto licitado nos termos do Edital – Planilha de Serviços, Unidades, Quantidades, 
Preço Unitário e Total, Especificações Técnicas, Caderno de Encargos, Cronograma Físico-
financeiro e os Projetos –.  
 § 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos 
do artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93: 

I – advertência;  
II – multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato; 
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE por prazo não superior a dois – 02 – anos e, 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
§ 2º. Caso a CONTRATADA realize a obra fora das especificações, o CONTRATANTE, 

além das penalidades previstas em lei, poderá aplicar a multa no valor de vinte por cento – 20% – 
do valor contratado. 

§ 3º. Fica estabelecido multa no percentual de quatro por cento – 4% – do valor da fatura 
mensal por dia, até o limite de dez – 10 – dias por irregularidades, tais como: 

a) não atendimento às determinações para manter em número de pessoal e equipamentos 
necessários a execução dos serviços em total acordo com o cronograma físico-financeiro; 

b) não fornecimento das informações solicitadas pela fiscalização; 
c) fraude ou sua tentativa na execução dos serviços e ou contratação de mão-de-obra, 

admitindo profissionais não qualificados ao desempenho das atividades a ele atribuídas; 
d) impedir o acesso da fiscalização às obras e serviços executados pela Contratada. 
§ 4º. Fica estabelecido multa no percentual de cinco décimos por cento – 0,5% – do valor 

total da adjudicação, por dia de atraso para o início da execução da recuperação dos serviços 
executados deficientemente e não aprovados pela fiscalização do CONTRATANTE. 

§ 5º. O CONTRATANTE poderá ainda sugerir o cancelamento da nota de empenho e impor 
à firma outras sanções legais cabíveis, inclusive a de comunicar a todos os órgãos federais, 
estaduais e municipais sobre a inidoneidade da mesma. 
 § 6º. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo 



Prefeitura Municipal de Itajubá 
Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva  Itajubá/MG  CEP 37.500- 000 

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703 
www.itajuba.mg.gov.br 

 
 

 
 
 

Página 22 / 42 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

de cinco – 05 – dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da 
aplicação da pena.  
 § 7º. As multas elencadas na presente Cláusula, serão descontadas do pagamento 
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, 
recolhida pela CONTRATADA em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada 
pelo município no prazo máximo de cinco – 05 – dias a contar da notificação, ou quando for o caso, 
cobrado judicialmente. 
 § 8º. A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ALTERAÇÕES 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, 

vedada à alteração do OBJETO, assim, como quaisquer modificações na destinação ou utilização do 
imóvel, salvo quando justificadamente, para a melhor qualidade, segurança e necessidades especiais 
do Objeto. 

Parágrafo único. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, 
compensação ou penalização financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA EXTENSÃO 
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente 

instrumento nos expressos termos em que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e ou 
sucessores a bem e fielmente cumpri-lo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESILIÇÃO 
O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por qualquer das partes, 

mediante comunicações expressas, com antecedência mínima de trinta – 30 – dias. 
Parágrafo único. Havendo pendências, as partes definirão, através de um Termo de 

Encerramento do Contrato. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA RESOLUÇÃO 
 O Contrato poderá ser resolvido: 
 I – por ato unilateral do CONTRATANTE, face ao interesse público, reduzido a termo no 
respectivo processo; 
 II – por inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da 
CONTRATADA, nos termos da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações; 
 III – quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a execução dos 
serviços, desatendendo ao cronograma físico-financeiro, por prazo superior a vinte por cento – 20% 
– do prazo total; 
 IV – quando a CONTRATADA suspender a execução dos serviços por prazo superior a dez 
– 12 – dias consecutivos, sem justificativa ou sem prévia autorização do CONTRATANTE; 
 V – quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, sem 
prévia autorização do CONTRATANTE; 
 VI – quando a CONTRATADA não iniciar a execução dos serviços após trinta – 30 – dias, 
contados da data do recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE; 

VII – quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, 
ou cometida por caracterizada má-fé; 

VIII – quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer 
operação financeira; 
 IX – quando o acúmulo de multas for superior ao valor das garantias instituídas; 
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 X – independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes 
casos: 
 a) falência ou liquidação da CONTRATADA; 
 b) incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da 
mesma com outra empresa, sem a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE; 
 c) extinção da CONTRATADA. 

§ 1º. Sempre que ocorrerem as hipóteses de resolução contratual será assegurado o 
contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, em conformidade com artigo 78 da Lei Federal nº. 
8.666/1993 e suas alterações. 
 § 2º. Quando a CONTRATADA motivar a resolução contratual, será responsável pelas 
perdas e danos decorrentes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:  DOS CASOS OMISSOS 
 Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as convenentes, respeitadas e 
observadas as disposições legais pertinentes. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  DA PUBLICAÇÃO 
 Dentro do prazo legal, contatos de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação do extrato do presente Contrato. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA:  DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Itajubá, Estado de Minas Gerais, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para a resolução de questões eventualmente 
levantadas em decorrência deste Contrato. 

E por estarem às partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste Contrato, 
ciente das obrigações contraídas e das conseqüências de sua inobservância, firmam-no em três – 03 
– vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que infra-assinam. 

 
 

Itajubá-MG, .. de ............. de 2015. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
Pedro Marcelo de Moraes Mendonça 
Secretário Municipal de Planejamento 

 
 
 
 

CONTRATADA 
Nome do Responsável 
Representante Legal 

 
 
VISTO PROJU
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ANEXO IX  - PLANILHA DE SERVIÇOS, UNIDADES,  
QUANTIDADES E PREÇO UNITÁRIO E TOTAL 

  

 
 
 
 

Obra:  
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 
(25,80x38m) 

   Data Base: SINAPI-JULHO-2015-C/DES 

Endereço:  BAIRRO AÇUDE - ITAJUBÁ - MG  Município: Itajubá - MG    

Quadro de Composição do Investimento Global 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS INVESTIMENTO (R$) 
REPASSE (OGU) 

(R$) CONTRA PARTIDA (R$) 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.938,28 11.835,41 3.102,87 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 16.974,54 13.448,71 3.525,83 

3.0 INFRAESTRUTURA 59.093,55 46.819,06 12.274,49 

4.0 SUPERESTRUTURA 50.355,21 39.895,78 10.459,43 

5.0 PAREDES E PAINÉIS 54.228,72 42.964,72 11.264,00 

6.0 COBERTURA 156.249,64 123.794,58 32.455,06 

7.0 ESQUADRIAS 3.607,10 2.857,86 749,24 

8.0 REVESTIMENTOS 46.692,90 36.994,18 9.698,72 

9.0 PISOS 81.229,66 64.357,21 16.872,45 

10.0 PINTURA 85.852,98 68.020,21 17.832,77 

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.278,82 6.559,20 1.719,62 

12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.401,07 2.694,62 706,45 

13.0 DRENAGEM PLUVIAL 11.543,64 9.145,88 2.397,76 

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 17.263,66 13.677,78 3.585,88 

15.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 2.479,88 1.964,78 515,10 

16.0 SERVIÇOS DIVERSOS 31.189,66 24.711,17 6.478,49 

TOTAL 643.379,31 509.741,14 133.638,17 

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO 100,00% 79,23% 20,77% 



Prefeitura Municipal de Itajubá 
Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva  Itajubá/MG  CEP 37.500- 000 

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703 
www.itajuba.mg.gov.br 

 
 

 
 
 

Página 25 / 42 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

 
 

COMPOSIÇÃO DO BDI (Acórdão TCU nº 2622/2013) - Construção Quadra com Vestiário 
 Com desoneração  

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) 

ENDEREÇO BAIRRO AÇUDE - ITAJUBÁ - MG           

Contrato:    RT de Orçamento:  ART:586942 E 
586946   Limites  

  Item Componente do BDI       1 Quartil  médio   3 Quartil  
Despesas Indiretas e Lucro  %     %     %  

1 Garantia + seguro         0,70            0,32           0,40             0,74 

2 Risco          0,90            0,50           0,56             0,97 

3 Administração Central          4,30            3,80           4,01             4,67 

    

Subtotal I = 1+(( 1+2+3)/100) 1,0590         
4 Despesas Financeiras          1,10            1,02           1,11             1,21 

Subtotal II = 1+( 4/100) 1,0110         
5 Lucro          7,30            6,64           7,30             8,69 

Subtotal III = 1+( 5/100) 1,0730         
Tributos Federais           

6 COFINS         3,00            3,00           3,00             3,00 
7 Pis/PASEP         0,65            0,65           0,65             0,65 
8 IRPJ      Não incidente  
9 CSLL      Não incidente  

Tributo Municipal           
10 ISS         2,00     Conforme legislação: de 2% a 5% 

Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 0,0565         

              

       Total         19,60         20,97           24,23 
        
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS 21,76 19,60 24,23
0   
    22,95 27,71
      

FÓRMULA  Preencher as células das cores:    
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BDI =    (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)   - 1          
 (1- I )   

Onde: 
AC: taxa de administração central; 
S: taxa de seguros; 
R: taxa de riscos; 
G: taxa de garantias; 
DF: taxa de despesas financeiras; 
L: taxa de lucro/remuneração; 
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS). 

OBS: 1. A tabela acima foi construída sem considerar a 
desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 
12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a 
contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser 
somada a alíquota de 2% no item impostos. 2.  O Tomador 
apresentará declaração informativa, conforme legislação 
tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a 
respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% 
e 5%. 

        

Tributo Federal       
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta: alíquota de 2% no item 

impostos         2,00    
    
    
    
    

  TOTAL DO ÍNDICE DO BDI ADOTADO 24,40% 
     
     
     
     
  ITAJUBÁ, 26 de AGOSTO de 2015 
    
    
    

  Engº. Civil Dariam Jonnis José da Silva   
  CREA-MG.: 174.603/D   
    
    
    
    
OBS:  Para enquadramento em cada tipo de obra deve-se observar a preponderância dos serviços correlatos no 
orçamento do empreendimento, ou então, quando for viável tecnicamente, o desmembramento do orçamento em quantos 
forem os tipos de obra. 
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Ministério da Educação 
 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)           
Município: ITAJUBÁ - MG   

Endereço:             

Planilha Orçamentária  
SINAPI JULHO DE 2015 DESONERADA 24,40% 

ITEM SINAP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR 
UNIT. P.UNIT BDI TOTAL 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES           
1.1 85253 Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito m² 12,00 165,97 206,46 2.477,52 
1.2 74209/001 Placa da obra - padrão governo federal m² 3,00 290,46 361,32 1.083,96 
1.3 73992/001 Locação da obra - execução de gabarito m² 861,56 8,39 10,44 8.994,69 
1.4 IIO-LIG-015 Instalações provisórias de esgoto un 1,00 455,72 566,90 566,90 
1.5 73960/001 Instalações provisórias de energia un 1,00 1201,79 1.494,99 1.494,99 
1.6 01.06.05 Instalações provisórias de água un 1,00 257,42 320,22 320,22 

        Subtotal item 1  14.938,28 

2   MOVIMENTO DE TERRA           
2.1 79517/001 Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m m³ 54,00 22,47 27,95 1.509,30 
2.2 55835 Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição m³ 295,00 39,33 48,93 14.434,35 
2.3 72920 Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala m³ 37,40 13,78 17,14 641,04 
2.4 72897 Carga manual de entulho em caminhão basculante m³ 15,00 16,55 20,59 308,85 
2.5 72900 Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km m³ 15,00 4,34 5,40 81,00 
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        Subtotal item 2  16.974,54 

3   INFRAESTRUTURA           
3.1   SAPATAS           

3.1.1 73907/003 
Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo 
mecânico 

m² 15,00 24,11 29,99 449,85 

3.1.2 
84217 

Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 
5x 

m² 26,60
49,11

61,09 1.624,99 

3.1.3 
74138/003 

E 
74254/001 

Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m³ 6,30 800,68 996,02 6.274,93 

3.2   VIGAS BALDRAMES          

3.2.1 
84217 

Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 
5x 

m² 260,60
49,11

61,09 15.920,05 

3.2.2 
74138/003 

E 
74254/001 

Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m³ 34,30
800,68

996,02 34.163,49 

3.2.3 74106/001 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m² 72,00 7,37 9,17 660,24 

        Subtotal item 3  59.093,55 

4   SUPERESTRUTURA           
4.1   PILARES           

4.1.1 
84217 

Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 
5x 

m² 185,50
49,11

61,09 11.332,20 

4.1.2 
74138/003 

E 
74254/001 

Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m³ 18,00
800,68

996,02 17.928,36 

4.2   VIGAS          

4.2.1 
84217 

Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 
5x 

m² 110,00
49,11

61,09 6.719,90 
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4.2.2 
74138/003 

E 
74254/001 

Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento m³ 7,50
800,68

996,02 7.470,15 

4.3   LAJE PREMOLDADA          

4.3.1 74202/001 
Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento 
(e=4cm) e escoramento 

m² 88,60 62,65 77,93 6.904,60 

        Subtotal item 4  50.355,21 

5   PAREDES E PAINÉIS           

5.1 87495 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com 
argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

m² 331,00 54,75 68,11 22.544,41 

5.2 73935/002 
Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com 
argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

m² 183,00 62,64 77,92 14.259,36 

5.3 72132 
Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com 
argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm 

m² 28,00 54,75 68,11 1.907,08 

5.4 73937/003 
Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com 
argamassa (imento e areia traço 1:3) 

m² 6,00 80,95 100,70 604,20 

5.5 73937/003 
Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva 
assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) 

m² 148,10 80,95 100,70 14.913,67 

        Subtotal item 5  54.228,72 

6   COBERTURA           
6.1 72114 Estrutura de aço em arco vão de 30m m² 1.114,00 84,24 104,79 116.736,06 
6.2 75381/001 Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm m² 1.114,00 28,51 35,47 39.513,58 

        Subtotal item 6  156.249,64 

7   ESQUADRIAS           

7.1 73910/008 
Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - 
inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias 

und 2,00 400,71 498,47 996,94 

7.2 73910/010 
Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme 
projeto de esquadrias 

und 1,00 315,23 392,14 392,14 
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7.3 73910/001 
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa 
inclusive targeta metálica  

und 4,00 294,10 365,85 1.463,40 

7.4 73910/005 
Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m)  completa 
inclusive targeta metálica - WC PNE  

und 2,00 303,31 377,31 754,62 

        Subtotal item 7  3.607,10 

8   REVESTIMENTOS           

8.1 87873 
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 
esp.= 5mm p/ parede 

m² 960,10 3,30 4,11 3.946,01 

8.2 87536 Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 m² 409,10 20,25 25,19 10.305,23 

8.3 
75481 

Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência 
p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede 

m² 551,00 13,67 17,01 9.372,51 

8.4 87266 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm 
- incl. rejunte - conforme projeto 

m² 328,00 45,33 56,39 18.495,92 

8.5 87266 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm 
- incl. rejunte - conforme projeto 

m² 81,10 45,33 56,39 4.573,23 

        Subtotal item 8  46.692,90 

9   PISOS           
9.1 74164/004 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) m³ 37,99 83,27 103,59 3.935,38 

9.2 72136 
Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação 
(esp.=10cm) 

m² 633,20 63,06 78,44 49.668,21 

9.3 73675 
Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive 
contrapiso 

m² 195,40 54,97 68,38 13.361,45 

9.4 74121/001 
Junta de retração, serrada com disco diamantado, para 
pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive 
preenchimento com mastique 

m 627,05 14,80 18,41 11.543,99 

9.5 87246 
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto  

m² 62,50 34,99 43,53 2.720,63 

        Subtotal item 9  81.229,66 



Prefeitura Municipal de Itajubá 
Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva  Itajubá/MG  CEP 37.500- 000 

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703 
www.itajuba.mg.gov.br 

 
 

 
 
 

Página 31 / 42 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

10   PINTURA           
10.1 88411 Aplicação de selador acrílico m² 847,20 2,16 2,69 2.278,97 
10.2 41595 Demarcação de quadra com tinta acrílica m 360,00 7,49 9,32 3.355,20 

10.3 74133/002 
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de 
massa acrílica 

m² 88,60 20,34 25,30 2.241,58 

10.4 74145/001 
Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com 
revólver 

m² 1.114,00 15,63 19,44 21.656,16 

10.5 73865/001 
Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra 
com revólver 

m² 1.114,00 7,50 9,33 10.393,62 

10.6 88489 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta 
acrílica 

m² 847,20 8,15 10,14 8.590,61 

10.7 72815 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi m² 480,00 34,32 42,69 20.491,20 

10.8 
73415 - 

74133/001 
Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento m² 476,00 28,45 35,39 16.845,64 

        Subtotal item 10  85.852,98 

11   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS           

11.1 10.18.01
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 
1/2" 

un 4,00 10,74 13,36 53,44 

11.2 10.18.02
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 
3/4" 

un 12,00 11,96 8,92 107,04 

11.3 10.18.03 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" un 4,00 15,72 19,56 78,24 

11.4 72783 
Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -
1.1/2" 

un 4,00 10,67 13,27 53,08 

11.5 90375 Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm un 2,00 5,03 6,26 12,52 
11.6 90375 Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm un 2,00 5,03 6,26 12,52 

11.7 orcamento Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros un 1,00 810,00 1.007,62 1.007,62 

11.8 86884 Engate flexível plástico un 10,00 5,22 6,49 64,90 
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11.9 72784 Flange para caixa dágua 25 mm un 3,00 13,16 16,37 49,11 
11.10 72787 Flange para caixa dágua 50 mm un 2,00 29,52 36,72 73,44 
11.11 89481 Joelho 90º soldável 25 mm un 11,00 2,62 3,26 35,86 
11.12 89492 Joelho 90º soldável 32 mm un 6,00 3,93 4,89 29,34 
11.13 89501 Joelho 90º soldável 50 mm un 8,00 7,72 9,60 76,80 
11.14 89373 Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" un 2,00 3,65 4,54 9,08 
11.15 89380 Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 5,46 6,79 27,16 

11.16 89373 Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" un 16,00 3,65 4,54 72,64 

11.17 89388 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm un 4,00 6,53 8,12 32,48 
11.18 89605 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm un 2,00 9,99 12,43 24,86 
11.19 89386 Luva soldável 32 mm un 4,00 5,09 6,33 25,32 
11.20 73648 Luva soldável com rosca - 3/4" un 8,00 4,69 5,83 46,64 
11.21 74175/001 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") un 2,00 81,88 101,86 203,72 
11.22 74174/001 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") un 2,00 120,81 150,28 300,56 
11.23 89986 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") un 2,00 54,50 67,80 135,60 
11.24 89987 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") un 2,00 60,53 75,30 150,60 
11.25 89985 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") un 8,00 57,52 71,55 572,40 
11.26 89440 Tê 90º soldável - 25 mm un 5,00 4,94 6,15 30,75 
11.27 89623 Tê 90º soldável - 40 mm un 8,00 11,49 14,29 114,32 
11.28 89625 Tê 90º soldável - 50 mm un 4,00 13,10 16,30 65,20 
11.29 89445 Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm un 4,00 9,59 11,93 47,72 
11.30 89626 Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm un 2,00 20,27 25,22 50,44 
11.31 86906 Torneira cromada para lavatório 1/2" un 8,00 34,70 43,17 345,36 
11.32 74058/003 Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" un 1,00 56,98 70,88 70,88 
11.33 89401 Tubo PVC rígido soldável - 20 mm m 27,00 4,66 5,80 156,60 
11.34 89402 Tubo PVC rígido soldável - 25 mm m 38,00 5,76 7,17 272,46 
11.35 89403 Tubo PVC rígido soldável - 32 mm m 28,00 9,36 11,64 325,92 
11.36 89448 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm m 14,00 8,95 11,13 155,82 
11.37 89449 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm m 36,00 11,07 13,77 495,72 
11.38 89375 União soldável - 20 mm un 6,00 7,28 9,06 54,36 
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11.39 89594 União soldável - 50 mm un 2,00 24,38 30,33 60,66 

11.40 
6021 - 
40729 

Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, 
em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de 
fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação 

un 2,00 372,15 462,94 925,88 

11.41 
6021 - 
40729 

Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca 
branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de 
vedação, tubo PVC de ligação 

un 4,00 372,15 462,94 1.851,76 

        Subtotal item 11  8.278,82 

12   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS           
12.1 90375 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm un 5,00 5,03 6,26 31,30 
12.2 74104/001 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) un 4,00 121,04 150,57 602,28 
12.3 89482 Caixa sifonada (100x100x50 mm) un 6,00 14,57 18,12 108,72 
12.4 89491 Caixa sifonada (150x150x50 mm) un 4,00 36,14 44,96 179,84 
12.5 89730 Curva 90º curta - 40 mm un 14,00 6,01 7,48 104,72 
12.6 89724 Joelho 45º - 40 mm un 3,00 4,67 5,81 17,43 
12.7 89732 Joelho 45º -50 mm un 6,00 6,79 8,45 50,70 
12.8 89744 Joelho 90º - 100 mm un 7,00 14,50 18,04 126,28 
12.9 89516 Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" un 10,00 5,61 6,98 69,80 

12.10 89567 Junção simples 100 mm - 100 mm un 5,00 47,84 59,51 297,55 
12.11 89692 Junção simples 100 mm - 50 mm un 6,00 48,13 59,87 359,22 
12.12 89827 Junção simples 50 mm - 50 mm un 8,00 9,03 11,23 89,84 
12.13 86882 Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" un 9,00 12,10 15,05 135,45 
12.14 89833 Tê sanitário 100 mm - 50 mm un 1,00 21,59 26,86 26,86 
12.15 89712 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm m 3,00 17,31 21,53 64,59 
12.16 89800 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm m 35,00 14,59 18,15 635,25 
12.17 89711 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 20,00 11,75 14,62 292,40 
12.18 89798 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm m 17,00 7,64 9,50 161,50 
12.19 86879 Válvula para lavatório e tamque 1" un 9,00 4,23 5,26 47,34 

        Subtotal item 12  3.401,07 
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13   DRENAGEM PLUVIAL           
13.1 72104 Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 m 72,00 28,80 35,83 2.579,76 
13.2 89580 Tubo de queda -  água pluvial DN=150 mm m 20,00 43,27 53,83 1.076,60 
13.3 89590 Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial m 4,00 90,44 112,50 450,00 

13.4 89495 
Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de 
saída cônico 

un 4,00 5,87 7,30 29,20 

13.5 
DRE-CAN-

065 
Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 
x 0,25 x 0,25m) 

m 72,00 82,71 102,89 7.408,08 

        Subtotal item 13  11.543,64 

14   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220           
14.1 73861/001 Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 9,13 11,36 56,80 
14.2 73861/002 Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios un 5,00 10,07 12,53 62,65 
14.3 73861/003 Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios un 4,00 12,69 15,79 63,16 
14.4 73861/004 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios un 1,00 8,16 10,15 10,15 
14.5 83387 Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho un 16,00 5,90 7,34 117,44 
14.6 83388 Caixa PVC octogonal 4x4" un 7,00 9,03 11,23 78,61 

14.7 73860/008 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² 

m 190,00 2,26 2,81 533,90 

14.8 73860/009 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² 

m 820,00 3,22 4,01 3.288,20 

14.9 73860/012 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² 

m 14,00 7,25 9,02 126,28 
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14.10 73860/022 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² 

m 41,00 14,07 17,50 717,50 

14.11 83540 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa un 2,00 13,98 17,39 34,78 
14.12 83566 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa un 1,00 25,40 31,60 31,60 
14.13 72331 Interruptor 1 tecla simples un 7,00 11,08 13,78 96,46 

14.14 74130/001 
Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha 
branca) 

un 5,00 10,82 13,46 67,30 

14.15 74130/001 
Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha 
branca) 

un 5,00 10,82 13,46 67,30 

14.16 74130/001 
Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha 
branca) 

un 8,00 10,82 13,46 107,68 

14.17 74130/006 
Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha 
branca) 

un 2,00 275,62 342,86 685,72 

14.18 74130/010 
Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha 
branca) 

un 1,00 432,36 537,84 537,84 

14.19 74130/006 Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA un 1,00 275,62 342,86 342,86 

14.20 74131/005 
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa 
de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 
1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores 

un 1,00 344,93 429,08 429,08 

14.21 74131/004 
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa 
de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, 
padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores 

un 1,00 311,71 387,76 387,76 

14.22 55865 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas m 22,00 18,48 22,99 505,78 
14.23 55865 Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas m 32,00 18,48 22,99 735,68 
14.24 55865 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas m 22,00 18,48 22,99 505,78 
14.25 72308 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras m 86,00 19,92 24,78 2.131,08 
14.26 72309 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras m 17,00 21,03 26,16 444,72 
14.27 72310 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras m 34,00 35,66 44,36 1.508,24 

14.28 73953/006 
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, 
incl.reator eletronico e lampadas 

un 6,00 73,67 91,64 549,84 
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14.29 73953/005 
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, 
incl.reator eletronico e lampadas 

un 1,00 54,28 67,52 67,52 

14.30 74082/001 
Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor 
hermético para lâmpada de luz mista de  500 W, com proteção 
da lâmpada  

un 15,00 159,27 198,13 2.971,95 

        Subtotal item 14  17.263,66 

15   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)       
15.1 74104 Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido un 5,00 121,04 150,57 752,85 
15.2 72262 Conector de bronze para haste 5/8" un 12,00 12,20 15,18 182,16 
15.3 72929 Cordoalha de cobre nu 35 mm² un 24,00 33,39 41,54 996,96 
15.4 68069 Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m un 5,00 36,83 45,82 229,10 
15.5 89711 Tubo PVC 40 mm un 18,00 11,75 14,62 263,16 
15.6 72272 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos un 5,00 8,95 11,13 55,65 

        Subtotal item 15  2.479,88 

16   SERVIÇOS DIVERSOS           

16.1 74244/001 
Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", 
revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" 

m² 147,00 95,00 118,18 17.372,46 

16.2 68054 
Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame 
galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive 
dobradiças e fechadura 

un 4,00 159,67 198,62 794,48 

16.3 18.08.39 
Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras 
- espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto 

m 4,80 131,33 163,37 784,18 

16.4 18.10.06 
Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, 
conforme projeto 

m 4,80 124,03 154,29 740,59 

16.5 13.40.53 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 
140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura 

un 2,00 257,08 319,80 639,60 

16.6 13.40.56 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 
80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação 
e pintura 

un 8,00 123,60 153,75 1.230,00 



Prefeitura Municipal de Itajubá 
Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva  Itajubá/MG  CEP 37.500- 000 

Tel.: (35) 3692-1702  Fax: (35) 3692-1703 
www.itajuba.mg.gov.br 

 
 

 
 
 

Página 37 / 42 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

16.7 74125 Espelho plano 4mm m² 4,50 238,26 296,39 1.333,76 
16.8 18.02.23 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete un 2,00 1547,61 1.925,18 3.850,36 
16.9 18.02.05 Estrutura metálica de traves de futsal un 2,00 627,50 780,59 1.561,18 

16.10 18.02.13 Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 692,25 861,14 861,14 
16.11 84161 Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm m 2,90 32,67 40,64 117,86 
16.12 9537 Limpeza geral m² 861,56 1,78 2,21 1.904,05 

        Subtotal item 16  31.189,66 

Custo TOTAL com BDI incluso   643.379,31 
 
 
 
 

Obra:  
CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
COBERTA COM VESTIÁRIO 
(25,80x38m) 

    
Data Base: 
SINAPI-JULHO-
2015-C/DES 

    

Município: Itajubá - 
MG       BDI: 24,40%   

Endereço:  BAIRRO AÇUDE - ITAJUBÁ - MG           

Quadro de Composição do Investimento Global 

ITEM DISCRIMINAÇÃO  INVESTI- REPASSE CONTRA- REGIME FORMA 
DOS SERVIÇOS MENTO (R$) (OGU) (R$) PARTIDA (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.938,28 11.835,41 3.102,87 EG RF 
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 16.974,54 13.448,71 3.525,83 EG RF 
3.0 INFRAESTRUTURA 59.093,55 46.819,06 12.274,49 EG RF 
4.0 SUPERESTRUTURA 50.355,21 39.895,78 10.459,43 EG RF 
5.0 PAREDES E PAINÉIS 54.228,72 42.964,72 11.264,00 EG RF 
6.0 COBERTURA 156.249,64 123.794,58 32.455,06 EG RF 
7.0 ESQUADRIAS 3.607,10 2.857,86 749,24 EG RF 
8.0 REVESTIMENTOS 46.692,90 36.994,18 9.698,72 EG RF 
9.0 PISOS 81.229,66 64.357,21 16.872,45 EG RF 
10.0 PINTURA 85.852,98 68.020,21 17.832,77 EG RF 
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11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 8.278,82 6.559,20 1.719,62 EG RF 
12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.401,07 2.694,62 706,45 EG RF 
13.0 DRENAGEM PLUVIAL 11.543,64 9.145,88 2.397,76 EG RF 
14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 17.263,66 13.677,78 3.585,88 EG RF 

15.0 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

2.479,88 1.964,78 515,10 EG RF 

16.0 SERVIÇOS DIVERSOS 31.189,66 24.711,17 6.478,49 EG RF 

TOTAL 643.379,31 509.741,14 133.638,17 TOTAL GERAL 
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO 100,00% 79,23% 20,77% R$643.379,31 

              
ITAJUBÁ, 26 de AGOSTO de 2015           
              
              
              
              
              
              

              
                          Engº Civil Dariam Jonnis José da Silva   
                                         CREA-MG.: 174,603/D   
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ANEXO X 

Cronograma Físico-Financeiro 
PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 

Clique na quinzena correspondente para definir o período de execução da etapa. 

UF: MG   

Município: Itajubá   

VALOR R$ 643.379,31   

Ordem Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Valor do 
Item (R$) 

(%) 
Referente a 

Obra  

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 (A) 

1 Serviços Preliminares                                     14.938,28 2,32% 

2 Movimento De Terra                                     16.974,54 2,64% 

3 Infraestrutura                                     59.093,55 9,18% 

4 Superestrutura                                     50.355,21 7,83% 

5 Paredes E Painéis                                     54.228,72 8,43% 

6 Cobertura                                     156.249,64 24,29% 

7 Esquadrias                                     3.607,10 0,56% 

8 Revestimentos                                     46.692,90 7,26% 

9 Pisos                                     81.229,66 12,63% 

10 Pintura                                     85.852,98 13,34% 

11 Instalações Hidráulicas                                     8.278,82 1,29% 

12 Instalações Sanitárias                                     3.401,07 0,53% 

13 Drenagem Pluvial                                     11.543,64 1,79% 

14 
Instalações Elétricas 
127/220 

                                    17.263,66 2,68% 

15 
Sistema De Proteção 
Contra Descargas 
Atmosféricas (spda) 

                                    2.479,88 0,39% 

16 Serviços Diversos                                     31.189,66 4,85% 

Total: 643.379,31 100,00% 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

PROJETO PADRÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS - (980,40 
m2) 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Trata-se do projeto de quadra poliesportiva a ser implantada nas escolas municipais e 
estaduais nas diversas regiões do Brasil, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE. 
O referido projeto apresenta uma área total de 980,40 m² de área coberta, para adoção em 
terrenos de 44x32 metros quadrados. 
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construção da 
estrutura metálica, cobertura e demais instalações, de forma a complementar as informações 
contidas nos projetos. 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos 
respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos 
princípios de 
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo disponibilizado pelo 
Governo Federal. 
3. MOVIMENTO DE TERRA 
Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas de acordo com 
as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de níveis e condições previstas em 
projeto para execução da obra. 
4. FUNDAÇÃO E PILARES 
Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de material orgânico. 
Deverá ser executada uma camada de concreto magro com 5,0 cm de espessura, com traço 
1:4:8. 
A fundação dos pilares será do tipo direto em blocos de concreto armado,conforme 
dimensões em projeto. Dependendo da resistência do solo (esta deverá ser definida antes da 
etapa de escavação), poderá haver a necessidade de se executar brocas, com armação 
longitudinal de aço CA-50 com diâmetro de 8 mm e estribos de diâmetro 5,0 mm a cada 20 
cm. 
Todos os blocos de fundação serão interligados por uma viga baldrame com seção 
transversal de dimensões constantes em planta. 
Nos blocos, pilares e viga baldrame serão utilizados concreto com fck de 25 MPa e aço CA50 
nos diâmetros conforme disposição em projeto estrutural. 
 
5. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos utilizados 
deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36, em conformidade com as indicações no 
projeto. Seguem abaixo os perfis utilizados: 
Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em duas 
demãos, e pintura de acabamento na cor amarela. 
Todos os pilares serão de concreto com fck de 25 MPa, e pintura sobre a superfície de 
concreto na cor amarela, conforme projeto arquitetônico. 
A cobertura será em forma de arco conforme projeto, com a utilização de telhas 
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de aço galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, na cobertura e nos fechamentos 
laterais. As cores da estrutura deverão seguir as especificações constantes no projeto 
arquitetônico, sendo utilizada a cor amarela, conforme figura 1. 
 
6. PISOS 
Piso industrial polido cor cinza em cimento comum, com granitina ( areia e pedriscos mistos) 
com 17 mm de espessura acabada, em placas de 1,50 x 1,50 m, com junta plástica na cor 
cinza e demarcação e pintura à base de resina acrílica nas cores branca, laranja e azul. 
 
7. PAREDES E REVESTIMENTOS 
Para o fechamento de paredes das cabeceiras da quadra, serão usados tijolos de barro 
especial, bem cozidos, leves duros e sonoros, com 08 (oito) furos,com dimensões de 
9x19x19cm, que serão revestidas de ambos os lados e localizadas segundo a especificação 
no projeto de Arquitetura. 
Para o fechamento em elemento vazado em cimento de 20 x 20 cm, acabamento em duas 
demãos de pintura látex acrílica, localizados segundo a especificação no projeto de 
Arquitetura. 
 
8. ARQUIBANCADAS 
Estrutura de alvenaria de tijolo maciço sob placas pré-moldadas de concreto 
armada para os assentos, com inclinação de 0,5 %. Os espelhos das arquibancadas serão 
em alvenaria de bloco cerâmico com revestimento em uma face e pintura látex acrílica. 
 
9. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 
Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, removível conforme detalhe de Arquitetura. 
Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de vidro, 
protetores dos postes e cadeira para juiz. 
Futebol de Salão e Handebol: trave oficial móvel e rede. 
Verificar detalhes no projeto de arquitetura, de tubos chumbados no piso para receber estes 
equipamentos. 
 
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será de cobre, com 
revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de eletrodutos de aço 
alvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor e a ligação das lâmpadas será através 
dos próprios disjuntores. 
As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas. 
A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e alinhamento. 
Os quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8" de 3,00 m de 
comprimento. 
 
11. VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS 
Na área interna deverá ser utilizado piso de cerâmico (33X33cm) na cor branca, PI- 5. 
As paredes serão revestidas internamente com cerâmica 20x20 cm na cor branca, PI-3. 
As paredes externas serão revestidas com cerâmica 10x10 cm nas cores definidas em 
projeto. 
 
12. SERVIÇOS DIVERSOS 
Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que 
venham a se acumular no local. 
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Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos 
de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra.  


