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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2018. 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 

 
PREÂMBULO 

 
O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº. 80.912.124/0001-82, com sede na Rua São Luiz, 210 nesta, representado por seu Prefeito, VILMAR 
SCHMAEDECKE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Anta Gorda, s/n°, interior, neste Município, 
inscrito no CPF nº. 938.411.089-20 RG n°. 3.299.783, torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar processo licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, em regime de 
empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. O 
procedimento licitatório observará as disposições da pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
introduzidas pelas Leis n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, e n.º 9.648, de 27 de maio de 1998. 
 
1– DO OBJETO 
1.2 Contratação de empresa para execução, em regime de empreitada global, de obra de prevenção 
contra incêndio e adequação do ginásio municipal de esportes do município de São Miguel da Boa 
Vista/SC, com fornecimento de materiais, conforme projetos, planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e demais exigências deste processo em anexo.  
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1- Poderão participar desta licitação todas as empresas com ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação que preencham os requisitos abaixo estipulados: 
a) Que satisfaçam às condições deste Edital e apresentem os documentos de habilitação e da proposta em 
envelopes distintos que passam a se chamar de ENVELOPE Nº. 01, ou envelope da “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO” e o ENVELOPE Nº. 02 “PROPOSTA DE PREÇOS”, no local, data e horário indicados neste 
Edital; 
b) Que estejam inscritas na Seção Cadastro de Fornecedores do Município de São Miguel da Boa Vista/SC, ou 
que atendam todas as condições exigidas para o cadastramento, que deverá ser efetuado até o 3º (terceiro) dia 
anterior da data marcada para a entrega dos envelopes (Lei 8.666/93, art. 22 §2º).  
2.2 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdo deste edital e seus anexos, regulamentos e instruções. 
2.3 - As proponentes deverão, obrigatoriamente, visitar e examinar o local da obra, e obter para si, às suas 
expensas, sua responsabilidade e risco, todas as informações e verificações que possam ser necessárias para a 
preparação de suas propostas, não podendo as proponentes, em hipótese alguma, propor modificações nos 
preços, prazos ou condições estipuladas, alegar qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer benefício, sob a 
influência de dados e/ou informações sobre os sítios da obra. 
2.4 - A visita à obra deverá ser realizada junto com o Diretor de Esportes ou servidor por ele designado, por um 
engenheiro civil responsável técnico da licitante, devidamente identificado, com documento profissional do CREA 
e comprovação de seu vínculo com a empresa a qual representa no prazo de até o 2º (segundo) dia útil anterior 
a data estabelecida para a apresentação da proposta mediante agendamento prévio, deverá ser elaborado 
atestado que comprove sua realização, colhendo assinatura e carimbo do Diretor de Esportes, do Engenheiro 
Responsável Técnico da Licitante que efetuou a vistoria e o Representante legal da Empresa licitante. Esse 
documento deverá ser anexado aos documentos de “Habilitação” (Envelope nº 1). 
 
3 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
3.1 - Os envelopes de habilitação e proposta serão recebidos, terivelmente, até às 08h00min do dia 06/03/2018, 
no Setor Licitações do Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no Centro 
Administrativo Municipal, localizado na Rua São Luiz, nº 210, Centro de São Miguel da Boa Vista, SC. 
3.2 - Os envelopes deverão ser entregues em data que antecede a abertura, lacrados e preferencialmente com 
carimbo da empresa em todos os fechos e sobre este, rubricados pelo Representante legal da proponente. No 
ato da entrega no Setor de Licitações, a Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município 
rubricará os envelopes junto à rúbrica da Proponente. 
3.3 - A abertura do envelope nº 1 – “HABILITAÇÃO” será às 08h30min do dia 06/03/2018, no Setor de Licitações 
do Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, no Centro Administrativo Municipal, 
localizado na Rua São Luiz, nº 241, Centro de São Miguel da Boa Vista, SC. 
3.4 - A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo os documentos para “Habilitação”, 
os quais serão rubricados e examinados pelo(s) representante(s) da(s) proponente(s), que se encontrar (em) 
presente(s) e pelos membros da Comissão de Licitações; 
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3.5 - A Comissão de Licitações verificará imediatamente o atendimento às exigências do Edital e inabilitará, 
liminarmente, a(s) proponente(s) que não tenha(m) correspondido aos pressupostos da “Habilitação”.  
3.6 - Após a habilitação ou inabilitação das proponentes será elaborada a “ATA DE HABILITAÇÃO”, onde deverá 
constar todo procedimento da sessão do certame, tais como, proponentes desclassificados, constando nela 
eventual intenção de recurso impetrado pelos presentes, bem como a abertura de prazo recursal de 5 (cinco) 
dias e data para abertura dos envelopes das “PROPOSTAS”.  
3.7 - Havendo a concordância de todos os proponentes com o resultado da fase de habilitação, bem como a 
desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o disposto no inciso III, art. 43 da Lei 8.666/93, 
formalizada na respectiva ATA DE HABILITAÇÃO ou Termo de Renúncia, proceder-se-á, nesta mesma data, à 
abertura dos Envelopes 02 – PROPOSTA, contendo as propostas dos proponentes habilitados. 
3.8 - Após a classificação ou desclassificação das propostas será elaborada a “ATA DE JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS”, onde constará todo procedimento da sessão de julgamento das propostas, tais como, vencedor 
do certame, proponentes desclassificados, constando nela eventual intenção de recurso impetrado pelos 
presentes, bem como a abertura de prazo recursal. 
3.9 - O(s) envelopes(s) nº 2 – “PROPOSTA” da(s) proponente(s) inabilitada(s), estará (ão) disponível (is), 
intacto(s) em seu fecho, para retirada na seção de Licitações do Município de São Miguel da Boa Vista - SC, se 
não retirados no prazo de 5 (cinco) dias, serão autuados como peça indissociável do processo. 
3.10 - Serão aceitas remessas dos envelopes pelos Correios, desde que entregues no Setor de Licitações a 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de São Miguel da Boa Vista/SC até a data e 
hora estipuladas para a entrega. Neste caso, os envelopes deverão estar dentro de um terceiro envelope, 
postados para o endereço que consta no preâmbulo deste Edital e com a seguinte identificação:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2018. 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 
A/C Comissão Permanente de Licitações 
3.11 - No caso de remessa de envelopes via Correio, não caberá a Comissão de Licitação qualquer 
responsabilidade sobre possível atraso na entrega ou não recebimento dos mesmos. 
 
4 – DA RETIRADA DO EDITAL 
4.1 - A mídia digital do presente Edital e seus anexos (projetos e planilhas) estarão dispunivel aos interessados 
no sitio eletrônico http://www.saomigueldaboavista.sc.gov.br. Para maiores informações, os interessados 
poderão comparecer presencialmente no endereço constante no preambulo, ou solicitar através do e-mail 
compras@saomigueldaboavista.sc.gov.br, ou no telefone (49) 36670050. 
4.2 – Apenas a empresa vencedora do certame, será fornecida uma cópia física de todas as peças do projeto 
com alvará do Município, no ato da assinatura do contrato, sem custo adicional. 
 
5 – DO CONTEÚDO E DOS DOCUMENTOS DESCRITOS NO EDITAL 
5.1 - As proponentes deverão examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, documentos-padrão, 
exigências, leis, decretos, normas, especificações e outras referências citadas neste Edital e/ou em seu(s) 
anexo(s).  
5.2 - Eventuais deficiências no atendimento dos requisitos e exigências para a apresentação da documentação 
de “Habilitação”, assim como para a apresentação da “Proposta”, serão consideradas de responsabilidade 
exclusiva das proponentes.  
 
6 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
6.1 - No dia, hora e local estabelecidos no item 03, as proponentes deverão apresentar sua documentação, 
por intermédio de seu representante legal ou procurador, este devidamente credenciado. 
6.2 - A documentação deverá ser entregue na Seção de Licitações do Município de São Miguel da Boa Vista - 
SC se for remessa por via postal ou outros meios não previstos neste Edital, considerar-se-á apenas os que 
forem protocolados no prazo estipulado neste Edital. 
6.3 - A documentação será apresentada em língua nacional, digitada e expressa de forma legível, defeso a forma 
verbal, manuscrita ou qualquer outra forma que dificulte a leitura, interpretação ou autuação no corpo do 
processo e arquivamento. 
6.4 - A documentação para “Habilitação” e a “Proposta” econômica deverão ser apresentadas em envelopes, 
lacrados e endereçados ao MUNICIPIO licitante.  
6.5 - Os Envelopes deverão conter, respectivamente: 
a) Envelope nº 1: Documentação de Habilitação (uma via); 
b) Envelope nº 2: Proposta Econômica (uma via); planilha de orçamento, cronograma físico financeiro e 
Composição do B.D.I. da proposta. 
6.6 - Os envelopes deverão ter a seguinte identificação: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2018. 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO. 
ENVELOPE Nº (identificar o nº do envelope e o conteúdo, na forma referida no item anterior) 
LICITANTE: .................................................................... 
CNPJ/CPF: ..................................................................... 
 
7 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE Nº 1)  
7.1 - Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia 
autenticadas por Cartório competente ou por Membro da Comissão Permanente de Licitações do Município de 
São Miguel da Boa Vista/SC, ou publicação em órgão da imprensa oficial.  
7.2 – A autenticação de documentos junto ao setor de licitações deverá ser feito, impreterivelmente, até o final do 
expediente do dia que antecede a entrega dos envelopes, sendo defeso a autenticação de quaisquer 
documentos referentes ao certame por Membro da Comissão Permanente de Licitação no ato da entrega dos 
envelopes; 
7.3 - A falta de entrega da documentação no dia, hora e local estabelecidos equivalerá à desistência de 
participação no certame; 
7.4 - As proponentes deverão examinar todas as instruções deste Edital. Deixar de fornecer todas as 
informações ou não apresentar os documentos exigidos neste Edital importará na inabilitação ou 
desclassificação, conforme o caso.  
7.5 – Documentos para fins de habilitação jurídica 
7.5.1 -  Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentação de eleições de seus 
administradores; 
7.5.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício; 
7.5.3 - Prova de inscrição, em vigor, no Cadastro de Fornecedores do Município de São Miguel da Boa Vista - 
SC, emitido até o terceiro dia anterior à data designada para o recebimento das propostas; 
7.5.4 - Cópia autenticada de Documento de identificação (Cédulas de Identidade, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Identificação Profissional) do representante 
legal;  
7.5.5 - Apresentação de procuração ou carta de credenciamento autenticada em cartório do representante legal 
da empresa modelo facultativo. Se o credenciado for sócio administrador da empresa este item esta dispensado.  
7.6 – Documentos para fins de comprovação de Habilitação 
7.6.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ com cartão atualizado; 
7.6.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 
7.6.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da empresa proponente; 
7.6.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da empresa proponente; 
7.6.5 - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
7.6.6 - Prova de regularidade Trabalhista (CNDT); 
7.6.7 - Certidão negativa de Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, expedida pelo Juízo da 
Comarca da sede da empresa proponente; 
7.6.8 - Comprovação de aptidão da empresa para execução dos serviços mediante: 
7.6.8.1 - Atestado ou certidão, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatória(s) de 
execução, pela empresa proponente/licitante, de obras ou serviços semelhantes ao objeto. 
7.6.8.1 - Demonstração de capacidade técnico-profissional, através de comprovação de o proponente possuir, na 
data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior (Eng. Civil), devendo, para tanto, juntar 
para tais comprovação os seguintes documentos: 
a) Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos termos da legislação vigente, que 
o Engenheiro Civil indicado pertença ao quadro permanente da empresa proponente;  
Ou 
b) Cópia do contrato firmado com referido profissional o qual deverá emitir a ART e vai responder pela execução. 
7.6.9 - Atestado de visita emitido conforme modelo do Anexo V deste Edital; 
 
8 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 2 – “PROPOSTA” 
8.1 - No envelope nº 2, denominado de “PROPOSTA” deverá conter a proposta, em 01 (uma) via, digitadas e 
impressas, rubricadas em papel timbrado da empresa proponente, contendo: planilha de orçamento, cronograma 
físico financeiro e Composição do B.D.I. da proposta. 
8.2 - Deverá conter, também, a Carta de Apresentação da proposta onde conste a razão social da empresa 
proponente, a modalidade e o número da licitação, o valor total/global dos serviços, o prazo de validade da 
proposta, o nome do responsável da empresa proponente que elaborou e firmou a proposta. 
8.3 - O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
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8.4 - O valor total da “Proposta” apresentada deverá compensar todos os custos de preparação do local, 
incluindo desmanches de construções (se existentes), cortes de árvores, retirada de materiais, execução integral 
do objeto deste edital, mormente encargos sociais, empregados, equipamentos, material, limpeza da obra, etc. 
De acordo com o art. 7º, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 c/c a Súmula TCU nº 258, a licitante em sua 
proposta deverá apresentar anexada, a planilha de BDI - Benefícios e Despesas Indiretas – com valores 
discriminados e encargos sociais, fornecimento das placas e materiais, mão-de-obra. 
8.5 - O prazo de vigência do presente Contrato é de 90 dias contados da data da assinatura do Contrato de 
Empreitada, ou até a conclusão definitiva da obra, podendo ser prorrogado por único e exclusivo interesse da 
administração municipal.  
8.6 - O prazo para correção de vícios ou defeitos constatados na obra ou nos produtos, é de 15 dias a partir da 
notificação. 
8.7 - Deverão ser preenchidos pela empresa proponente e juntados no envelope nº 2 “Proposta”, a “Planilha de 
Preços”, igual ou conforme modelo anexo (incluso no projeto), em forma de tabela, contendo todos os itens do 
memorial quantitativo, bem como a planilha de BDI - Benefícios e Despesas Indiretas – com valores 
discriminados e encargos sociais, conforme o modelo da Caixa Econômica Federal. 
8.8 - A “Proposta” não poderá conter emendas, rasuras ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de 
sua caracterização, consideradas indispensáveis ao respectivo julgamento e o preço global não pode exceder o 
valor máximo do Termo de referência (anexo IX). 
8.9 - Em hipótese alguma serão consideradas as “Propostas” apresentadas após a data e horário aprazado, 
mesmo se remetidas ou expedidas antes da data de abertura da licitação, bem como as que contrariarem os 
demais requisitos deste Edital. 
8.10 - Caso os prazos estabelecidos nesta licitação não estejam expressamente indicados na “Proposta”, estes 
serão interpretados como aceitos pela(s) proponente(s), para efeito de julgamento. 
 
9 - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
9.1 - No julgamento das “Propostas”, a Comissão levará em consideração o critério MENOR PREÇO, 
obedecendo às normas e condições do Edital e os dispositivos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
9.2 - O processo iniciará com a abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à “Habilitação” das 
proponentes e sua apreciação. 
9.3 - Ocorrerá a devolução dos envelopes, devidamente lacrados, as proponentes inabilitadas, contendo, 
respectivamente, a “Proposta”, e desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 
9.4 - Os atos de abertura dos envelopes contendo a documentação para fins de “Habilitação” e as “Propostas” 
econômicas serão realizados sempre em ato público, dos quais se lavrará ata circunstanciada assinada pelas 
proponentes presentes (quando houver) e pelos membros da Comissão. 
9.5 - É facultada à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente na “Habilitação” ou “Proposta”. 
9.6 - Ultrapassada a fase de “Habilitação” e abertas as “Propostas”, não caberá desclassificar as proponentes 
por motivo relacionado com a “Habilitação”, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após a 
fase de julgamento. 
9.7- Após a fase de “Habilitação”, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo, decorrente de 
fato superveniente e aceito pela COMISSÃO. 
 
10 - DA ADJUCAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 - O objeto desta licitação será adjudicado à proponente classificada em primeiro lugar. 
10.2 - A proponente vencedora, após adjudicação e homologação, será notificada para celebrar o contrato, 
momento que lhe será entregue cópia física do projeto. 
10.3 - A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo previsto para a 
contratação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades previstas 
no item “DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, do presente Edital. 
 
11 - CONTRATAÇÃO 
11.1 - Fica estabelecido que com a empresa proponente vencedora seja celebrado contrato, que deverá ser 
assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e na Minuta Contratual 
(Anexo VIII). 
11.2 - Caso a proponente, declarada vencedora, não queira ou não possa assinar o contrato dentro do prazo 
máximo previsto, poderá o Município de São Miguel da Boa Vista - SC, sem prejuízo de aplicação de 
penalidades à desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, isso se alternativamente o Município de 
São Miguel da Boa Vista não preferir revogar a presente licitação. 
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11.3 - As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 04 - Secretaria de Educação e esportes. 
Unidade: 01 – Departamento de Educação. 
Proj/Ativ.: 2.013 – Manutenção e conservação do Centro Educacional e Ginásio de Esportes. 
Elemento de Despesa: 44.90.51.07 - Reforma. 
11.4 - Após a assinatura do contrato a licitante vencedora deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar no setor 
de licitações a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução da obra em nome do responsável 
técnico indicado na fase de habilitação, o comprovante de inscrição da obra junto ao INSS, constando o nº da 
ART de execução no documento. 
11.5 – No momento da entrega dos documentos obrigatórios para iniciar a obra citados no item 11.4, que deverá 
ser até o 5º (quinto) dia após a assinatura do contrato, a Contratada receberá a Ordem de Serviço que fará iniciar 
a contagem do prazo de execução do objeto licitado. 
11.5 – A contratada que não apresentar os documentos obrigatórios citados acima no prazo, incorrerá nas 
sanções previstas na Lei 8.666/93. 
 
12– DO PAGAMENTO 
12.1 - Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados, após a efetivação das respectivas etapas da 
obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro, mediante apresentação de Nota Fiscal faturas e boletim de 
medição devidamente assinado pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da execução da obra, e pelo 
engenheiro responsável da empresa detentora do contrato. 
12.2 - O pagamento será realizado de acordo com o cronograma físico financeiro. 
12.3        - Os recursos disponíveis para custeio total da obra são R$ 46.384,73; 
12.3 - As medições serão realizadas de acordo com o cronograma Físico-Financeiro; 
12.4 - O pagamento da última parcela, ficará condicionado, sem prejuizo as demais exigências, comprovante 
de quitação do INSS sobre a respectiva obra, sem custos adicionais para o Município, documentos que serão 
autuados e farão parte integrante do Processo e devida quitação junto ao INSS. 
 
13 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
13.1 - O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços, objeto deste 
contrato, a qualquer hora, através do fiscal do Contratro conforme Decreto 031/2017; 
13.2 - A fiscalização exercida não reduz nem exclui a responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, por 
qualquer irregularidade; 
 
14 – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
14.2 - O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
14.2 - Por ato unilateral, escrito, do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I à XVII, do art. 78 da Lei 
8.666/93; 
14.3 - Judicialmente, nos termos da legislação vigente; 
14.4 - O descumprimento, por parte da contratada, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegurará ao 
contratante o direito de rescindir o contrato, a qualquer tempo e aplicar as penalidades cabíveis. 
14.5 - Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei e garantido o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
15 – DOS RECURSOS 
15.1 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação somente serão 
acolhidos nos termos do capítulo V da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
15.1.2 – Quando do acolhimento de recursos fica o gestor do municipio, ou agente por ele nomeado, reponsável 
pela decisão a cerca do apresentado.    
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
16.1 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação 
referente ao presente Edital. 
16.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município de São Miguel da 
Boa Vista/SC, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
16.3 - O Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista – SC poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos 
termos do art. 49 da Lei n° 8.666/93. 
16.4 - No caso de alteração deste Edital, no curso do prazo estabelecido para a abertura dos envelopes, este 
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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16.5 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da 
Comarca de Maravilha/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que 
possa ser exceto o que dispõe o inciso X, do art. 29 da Constituição Federal. 
16.6 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
16.7 - É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, do objeto que for adjudicado em consequência 
desta licitação. 
16.8 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações. 
16.9 - Fazem parte integrante e indissociáveis deste Edital os documentos a seguir: 
ANEXO I – Folha de dados para elaboração de contrato; 
ANEXO II – Modelo de Proposta; 
ANEXO III - Declaração de ciência de cumprimento de requisito de habilitação; 
ANEXO IV – Declaração que não emprega menor; 
ANEXO V – Atestado de visita; 
ANEXO VI – Modelo declaração de inexistência de impedimento para contratar ou licitar com a administração 
pública e idoneidade; 
ANEXO VII – Modelo de credenciamento; 
ANEXO VIII – Minuta do Contrato; 
ANEXO IX – Termo de Referência. 

São Miguel da Boa Vista/SC, 15/02/2018. 
 

VILMAR SCHMAEDECKE 
Prefeito Municipal 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
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ANEXO I 
FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 
Razão Social: ______________________________________________________________. 
Endereço: _________________________________________________________________. 
Cidade: ______________________________ Estado: _______________ CEP: _________. 
Telefone: (______) ____________________ Fax: (______) _________________________ . 
Nome da pessoa para contatos: _______________________________________________. 
Telefone: (______) ____________________ E-mail: _______________________________. 
Nome completo da pessoa que assinará o contrato: ______________________________. 
Cargo que a pessoa ocupa na empresa: ________________________________________. 
RG nr.: ____________________________ CPF: ___________________________________. 
Conta Corrente (em nome da empresa, em banco oficial, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil) 
____________ Agência_____  Banco:_____________. 
Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para assinatura do 
contrato. 

Local/Data: 
 
 

______________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 
Observação: Preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da presente licitação. Caso 
essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este 
procedimento. 
Obs.: Esta declaração deverá estar dentro do envelope de habilitação. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2018. 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 
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   ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

    

NOME DA EMPRESA: _________________________________________________ 
CNPJ: ______________________________________________________________ 
ENDEREÇO:_________________________________________________________ 

Apresentamos nossa proposta para realização da obras/serviços abaixo especificados: 

FONTE CÓDIGO ITEM MATERIAL Unid. QUANT Valor Unit. BDI 25% Valor Total 

    1 PÁRA-RAIOS           

 SINAPI 
05/2017  72253 

1.1 
Cabo de cobre nu 35mm 

mt 100  R$        R$          R$       

 SINAPI 
05/2017  72254 

1.2 
Cabo de cobre nu 50mm 

mt 210  R$        R$          R$       

 SINAPI 
05/2017  

83446 

1.3 
Caixa inspeção, concreto 
pre moldado, circular, com 
tampa d=30cm 

Und 13  R$      R$        R$       

 SINAPI 
05/2017  68069 

1.4 
Haste de aterramento, DN 
5/8x3000mm, com conector 

Und 22  R$        R$         R$       

 SINAPI 
05/2017  91863 

1.5 
Eletroduto de PVC roscavel 
de  1", sem luva 

mt 39  R$          R$          R$          

 SINAPI 
05/2017  

393 

1.6 

Abraçadeira metálica para 
amarração de eletrodutos, 
tipo D, com 1" e parafuso de 
fixação 

Und 52  R$          R$          R$            

 SINAPI 
05/2017  

425 
1.7 

Grampo metálico tipo olhal 
para hastes de aterramento 
5/8" 

Und 13  R$          R$          R$            

 SINAPI 
05/2017  1587 

1.8 
Terminal tipo prensa para 
cabo 35mm 

Und 12  R$          R$          R$            

 SINAPI 
05/2017  42015 

1.9 
Fita de advertência de 
condutor elétrico 

mt 210  R$          R$          R$            

    2 ALARME DE INCÊNDIO           

 SINAPI 
05/2017  91870 

2.1 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável 20mm 

mt 230  R$          R$          R$       

 SINAPI 
05/2017  91874 

2.2 
Luva de PVC rígido 20mm 

Und 75  R$          R$          R$          

 SINAPI 
05/2017  95804 

2.3 
Condulete de PVC rígido 
20mm 

Und 20  R$        R$          R$          

 
Orçame
nto    

2.4 Central de alarme de 
incêndio 

Und 1  R$      R$      R$          

 
Orçame
nto    

2.5 Acionador quebra vidro com 
sirene e martelinho 

Und 8  R$        R$        R$          

 SINAPI 
05/2017  39252 

2.6 
Cabo de cobre flexivel, 
1,0mm 

mt 1500  R$          R$          R$          

  
  

3 
ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 

          

 SINAPI 
05/2017  38774 

3.1 
Luminária de emergência 30 
LEDs 

Und 12  R$        R$          R$          

 
Orçame
nto    

3.2 Luminária de emergência 
grande 2 faroletes 

Und 4  R$      R$        R$       

 SINAPI 
05/2017  37539 

3.3 
Placa de sinalização de 
abandono de local 16x25cm 

Und 6  R$        R$          R$          

 SINAPI 
05/2017  37558 

3.4 
Placa de sinalização de 
abandono de local 32x50cm 

Und 3  R$        R$          R$          

 SINAPI 
05/2017  91927 

3.5 
Cabo de cobre flexível, 
2,5mm 

mt 400  R$          R$          R$       

 SINAPI 
05/2017  12147 

3.6 
Tomada de sobrepor 2P+T 

Und 23  R$        R$          R$          

 SINAPI 
05/2017  93654 

3.7 
Disjuntor monopolar DIN - 
16A 

Und 1  R$        R$          R$            
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SISTEMAS DE 
PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO 

          

    4 PLANO DE EMERGÊNCIA:           

 SINAPE 
06/2017  37558 

4.1 
Placa da planta de 
emergência (0,40mx0,30m) 

und 1  R$        R$          R$            

    5 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:           

 SINAPE 
06/2017  

88316 

5.1 

Porta da Saída de 
emergência 01 remoção 
(2,50m x 2,40m) Mão de 
Obra de servente 

Hora 2  R$        R$          R$            

 SINAPE 
06/2017  

88316 

5.2 

Porta da Saída de 
emergência 02 remoção 
(4,20m x 2,40m) Mão de 
Obra de servente 

Hora 2  R$        R$          R$            

 SINAPE 
06/2017  

88316 

5.3 

Porta da Saída de 
emergência 03 adequação 
abrir para fora Mão de Obra 
servente   

Hora 4  R$        R$          R$            

 SINAPE 
06/2017  

88316 

5.4 

Porta da Saída de 
emergência 04 adequação 
abrir para fora Mão de Obra 
servente 

Hora 4  R$        R$          R$            

  
  

  
Execução de novas portas 
metálicas 

          

 SINAPE 
06/2017  

73933/00
4 

5.5 

Porta da Saída de 
emergência 01  
(2,50mx2,40m) Porta de 
ferro de abrir tipo barra 
chata, com requadro e 
guarnição completa 

M² 6  R$      R$      R$       

 SINAPE 
06/2017  

73933/00
4 

5.6 

Porta da Saída de 
emergência 01 
(4,20mx2,40m)Porta de ferro 
de abrir tipo barra chata, 
com requadro e guarnição 
completa 

M² 10,1  R$      R$      R$       

 SINAPE 
06/2017  37558 

5.10 
Placa de lotação máxima 
0,40mx0,30m 

und 1  R$        R$          R$            

  
  

6.0 
CORRIMÃO E GUARDA - 
CORPO 

          

    6.1 CORRIMÃO            

 SINAPE 
06/2017  

74072/2 
6.1.1 

Corrimão escada lado direito 
acesso mezanino 
particionado 

mt 29,95  R$        R$        R$       

 SINAPE 
06/2017  74072/2 

6.1.3 
Corrimão escada lado 
esquerdo particionado 

mt 28,1  R$        R$        R$       

 SINAPE 
06/2017  74072/2 

6.1.4 
Corrimão intermediário na 
rampa de acesso 

mt 11,7  R$        R$        R$       

    6.2 GUARDA CORPO           

 SINAPE 
06/2017  

21014 

6.2.1 

Tubo p/ adequar guarda 
corpo existente para a altura 
de 1,10m Mezanino 1, 
rampa de acesso e 
mezanino 2  

mt 50  R$        R$        R$       

  
  

6.3 
PINTURA CORRIMÃO E 
GUARDA - CORPO 

          

 SINAPE 
06/2017  73924/2 

6.3.1 
Pintura corrimão novo 

m² 7  R$        R$          R$          

 SINAPE 
06/2017  73924/2 

6.3.2 
Pintura guarda corpo 
existente 

m² 10,4  R$        R$          R$          

 SINAPE 
06/2017  73924/2 

6.3.3 
Pintura guarda corpo 
adequação 

m² 5  R$        R$          R$          
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 SINAPE 
06/2017  

41595 
6.3.4 

Pintura das escadas de 
acesso a arquibancadas 
(demarcação)  

m² 24  R$          R$          R$          

 SINAPE 
06/2017  73924/2 

6.3.5 
Lixamento e pintura de 
guarda corpo existente 

m² 14  R$        R$          R$          

  
  

7.0 
ABRIGO COMPLETO 
PARA O GÁS 

          

 SINAPE 
06/2017  73933/3 

7.1 
Porta de grade de ferro 
1,60mx0,80m  

m² 1,28  R$      R$        R$          

 SINAPE 
06/2017  92481 

7.2 
Laje em concreto para 
cobertura 

m² 2,2  R$      R$        R$          

 SINAPE 
06/2017  72183 

7.3 
Laje em concreto para piso, 
armado  

m² 1,62  R$        R$        R$          

 SINAPE 
06/2017  

88316 

7.4 

ventilação permanente na 
cozinha superior e inferior 
20x15 cm 2 unid, Mão de 
Obra servente 

Hora 1  R$        R$          R$            

 SINAPE 
06/2017  39660 

7.5 
Tubulação de cobre para o 
gás  

mt 2,5  R$        R$          R$            

 SINAPE 
06/2017  87480 

7.6 
Alvenaria tijolos cerâmico 6 
furos 

m² 5,4  R$        R$        R$          

 SINAPE 
06/2017  87893 

7.7 
Chapisco 

m² 10,8  R$          R$          R$            

 SINAPE 
06/2017  88489 

7.8 
Emboço 

m² 10,8  R$        R$          R$          

 SINAPE 
06/2017  88489 

7.9 
Pintura de alvenaria 

m² 10,8  R$        R$          R$          

 TOTAL GLOBAL          R$    

Obs.: O valor da proposta para execução deste objeto compreende todos os custos de preparação do local, 
incluindo desmanches de construções (se existentes), cortes de árvores, retirada de materiais, fornecimento de 
materiais e mão-de-obra. 
 
Declaramos que no preço cotado já estão incluídas despesas de preparação do local, sítio da obra, eventuais 
derrubadas ou poda de árvores, retiradas de objetos, entulhos, bem como eventuais vantagens e/ou 
abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 
assim como despesas com água, luz, transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. Anexo, segue planilha dos custos unitários, o detalhamento dos encargos sociais e do BDI da nossa 
proposta, conforme modelo da Caixa Econômica Federal e de acordo com o previsto no art. 7º,§2º, inciso II, da 
Lei nº 8.666/93 c/c a Súmula TCU nº 258. 
Declaramos também que estamos cientes de que os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados após 
apresentação de Nota Fiscal faturas e boletim de medição devidamente assinado pelo Engenheiro responsável 
pela fiscalização da execução da obra do Município, e pelo Engenheiro Responsável da nossa empresa 
detentora do contrato. 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ DIAS. 
  
 Local e data, ____ de ___________ de ________. 
 

_______________________________ 
Nome e assinatura do 

representante e carimbo da empresa 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2018. 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL 
 
 

A empresa ___________, inscrita no CNPJ nº ___________, para fins de participação do Processo Licitatório nº 
08/2018, Modalidade Tomada de Preços, DECLARA que: 
 
 

1. A Empresa analisou o Edital e seus Anexos, e verificou que: 
a) Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de 

mercado; 
b) Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos 

apresentados no projeto básico/executivo; 
c) Projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra; 
d) O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços 

unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços. 
Vistoriou o local de execução da obra, objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL 
DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC, e que tomou conhecimento de todas as 
informações necessárias à execução da mesma, em especial, o anexo IX do Edital nº 08/2018 (Termo de 
Referência), Projeto, Memorial descritivo, Planilha de composição do B.D.I., Planilha orçamentária, Cronograma 
físico-financeiro e demais documentos e instruções. 
 

Cidade, UF, ____ de _________de 2018. 
 
 

Ass.:                                                                       Ass.: 
Nome Rep. Legal:  
CPF: 

Nome do Engenheiro(a): 
CREA-SC: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá estar dentro do envelope de habilitação. 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 

 
________(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (   ) 
 
OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
Local, Data. 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
                                                  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá estar dentro do envelope de habilitação. 
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ANEXO V 

 
  

ATESTADO DE VISITA 
 
 
 

 
 Atestamos que o Engº..................................................., portador da carteira do CREA/SC nº 
.............representando a empresa ............................................, visitou o local para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ADEQUAÇÃO DO 
GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC, conforme Edital 
de Tomada de Preço e seus anexos, constatando as condições e peculiaridades inerentes à  natureza dos 
trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes.  

 
Local, Data. 

 
Ass.:                                                                             Ass.: 

Nome representante do Município:  
Cargo: 

Nome do Engenheiro(a) da licitante: 
CREA: 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Esta declaração deverá estar dentro do envelope de habilitação. 
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ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR OU LICITAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E IDONEIDADE 

 
 
 
_________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o n o___________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a). ____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n o 
__________ e do CPF/MF n o _____________, DECLARA, para fins legais, a inexistência de impedimento para 
contratar ou licitar com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
Declara ainda, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar como Poder Público em qualquer de suas 
esferas. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
Local, data. 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 

 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá estar dentro do envelope de habilitação. 
 
 
 
 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2018. 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Município de São Miguel da Boa Vista 
 Estado de Santa Catarina 

Rua São Luiz, 210, Centro  -  Fone/Faz (49) 3667-0050  - Cep: 89879-000 

CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br 

 
 

ANEXO VII 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

A empresa __________________________, com sede na Rua:_______nº_____ Bairro 
_________cidade______cep.________. C.N.P.J. sob nº _____________________, representada pelo Sr. 
_______________________, CREDENCIA o Sr. _________________________, 
______________________(CARGO), portador do R.G. nº. _______________________ e C.P.F. nr. 
________________________, para representá-la perante o Município de São Miguel da Boa Vista no Processo 
licitatório 08/2018 na modalidade Tomada de Preço, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, 
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias e assinar contratos. 
 
NOME: 
 
R.G.: 
 
CARGO: 
 
 
 

______________________________________________. 
Nome e número da identidade do declarante 

Carimbo da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá estar dentro do envelope de habilitação. 
 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 08/2018. 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 
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ANEXO VIII 
MINUTA DO CONTRATO 

 
O Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua São Luiz 210, inscrito 
no CNPJ N. º 80.912.124/0001-82 neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício o Sr. VILMAR 
SCHMAEDECKE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Anta Gorda, s/n°, interior, neste Município, 
inscrito no CPF n.º 938.411.089-20, RG n°. 3.299.783, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado a 
Empresa ___________________________ , CNPJ nº _______, neste ato representada por seu sócio- gerente 
____________, CPF nº  doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo e com amparo legal na Lei 
8.666/93 e atualizada pela Lei Federal nº 8883/94, e Processo Licitatório nº 08/2018 na modalidade Tomada de 
Preço  resolvem contratar o objeto do presente pelas seguintes cláusulas que seguem: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
Tem por objeto o presente contrato a contratação de empresa para execução de obra de prevenção contra 
incêndio, para adequação do ginásio municipal de esportes do município de São Miguel da Boa Vista/SC, 
conforme tabela abaixo: 
Item Quant Und ESPECIFICAÇÃO Valor total 
01  01  Obra  Contratação de empresa para execução, em regime de 

empreitada global, de obra de prevenção contra incêndio e 
adequação do ginásio municipal de esportes do município de 
São Miguel da Boa Vista/SC, com fornecimento de materiais, 
conforme projetos, planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e demais exigências deste processo em anexo. 

 

  
CLÁUSULA SEGUNDA- DAS CONDIÇÕES ECONOMICO-FINANCEIRAS. 

 
Parágrafo primeiro - Do preço e do reajustamento  
O valor total do presente contrato será de R$ ___________(________________), incluindo-se nele 

frete, tributos e demais custos e de acordo com o processo Licitatório Nº 08/2018  na modalidade de Tomada de 
Preço. O valor do contrato não será reajustado conforme determina a Lei Federal 8.880 de 27 de maio de 1.994, 
nos termos do art. 11 e art. 12.  

Parágrafo segundo - Da forma de pagamento 
a) O pagamento será em moeda corrente nacional e efetuado da seguinte forma: 
b) Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados, após a efetivação das respectivas etapas da obra, 
de acordo com o cronograma físico-financeiro, mediante apresentação de Nota Fiscal faturas e boletim de 
medição devidamente assinado pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da execução da obra, e pelo 
engenheiro responsável da empresa detentora do contrato.  
c) O pagamento será realizado de acordo com a efetiva medição por etapa concretizada, de acordo com o 
cronograma físico financeiro, sendo que a última parcela ocorrerá com a conclusão da obra e será pago 
mediante a apresentação de comprovante da quitação do INSS. 
d) O presente Contrato firmado entre a licitante adjudicada e o Município terá validade até a conclusão da 
obra, de acordo com o cronograma físico financeiro. 

Parágrafo terceiro - Da Dotação Orçamentária 
Os pagamentos e as despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão à conta da seguinte dotação 
orçamentário: 
Órgão: 04 - Secretaria de Educação e esportes. 
Unidade: 01 – Departamento de Educação. 
Proj/Ativ.: 2.013 – Manutenção e conservação do Centro Educacional e Ginásio de Esportes. 
Elemento de Despesa: 44.90.51.07 - Reforma. 
 
A contratada declara ter examinado em detalhe a documentação objeto do presente contrato e possuir condições 
de executá-los dentro da melhor técnica. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO. 
 

Parágrafo Primeiro. Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 5° (quinto) dia contado a partir 
da expedição da Ordem de Serviço. 

Parágrafo Segundo. Somente será admitida alteração do prazo quando: 
a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE; 
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c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 
contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 
e)atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 
CONTRATANTE; 
e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o 
fornecimento do objeto contratado. 
f) outros casos previsto em lei. 

Parágrafo Terceiro. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato 
cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de 
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser 
alegados como decorrentes de força maior. 

Parágrafo Quarto. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, 
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato 
por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

Parágrafo Quinto. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra 
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito 
à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

Parágrafo Sexto. O prazo de vigência do presente Contrato é de 90 dias contados da data da 
assinatura do Contrato de Empreitada, ou até a conclusão definitiva da obra, podendo ser prorrogado por único e 
exclusivo interesse da administração municipal.  

Parágrafo Sétimo. É de 15 dias, a partir da notificação, o prazo para correção de vícios ou defeitos 
constatados na obra ou nos produtos,. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A CONTRATADA se obriga a: 
a) confecção e colocação de placas de obra; 
b) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem 
como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT, CREA, IMETRO etc.; 
c) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagem dos 
elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e do início dos testes de operação 
das instalações elétricas e hidráulicas, quando for o caso; 
d) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em 
vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 
e) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a 
conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo; 
f) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
g) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 
h) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em 
serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
i) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
j) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos. 
k) manter, obrigatoriamente, um canal de comunicação disponível para solicitações, reclamações, comunicados 
etc. entre contratante e contratado; 
l) apresentar laudo técnico, de profissional qualificado, quando solicitado pelo responsável na fiscalização, 
responsabilizando-se pela execução dos serviços; 
m) facilitar todas as atividades de fiscalização; 
n) fornecer produtos de qualidade, dentro das normas (ABNT, INMETRO, etc.), e legislação vigente, prezando 
pela funcionabilidade para os fins que se destinam e durabilidade. Estes produtos estarão condicionados a uma 
garantia minima de 01 ano, contra defeito de fabricação e durabilidade, sendo substituidos sem custos para o 
município no prazo de 15 dias caso necessario durante o periodo da garantia. 
o) pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 
indiretamente, sobre o objeto fornecidos; 
p) responder civil e criminalmente pelos atos e danos sofridos pelos seus colaboradores e, também, os 
praticados pela contratada a terceiros; 

Parágrafo Primeiro. Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza 
trabalhista, previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste 
Contrato. 



  

 Município de São Miguel da Boa Vista 
 Estado de Santa Catarina 

Rua São Luiz, 210, Centro  -  Fone/Faz (49) 3667-0050  - Cep: 89879-000 

CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br 

Parágrafo Segundo. As despesas referentes ao consumo de água e energia a serem utilizados 
durante a execução do objeto ocorrerão por conta da contratante, mas é de inteira responsabilidade da 
contratada pelo fornecimento de rabichos e fios de luz para utilização na execução dos serviços, bem como, a 
preservação e conservação das instalações elétricas e hidráulicas. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do 
presente Contrato; 
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente 
Contrato; 
d) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.  
 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 12 (décimo segundo) dias úteis após 
a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados, boletim de medição e documentos pertinentes. 
O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral na sede do 
CONTRATANTE e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de 
apresentação: 
a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, 
número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção do INSS e outros 
dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal; 
b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS do mês de execução do serviço, devidamente 
quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, 
exclusivo para obra, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do 
último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o 
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra; 
c) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação: 
– da A.R.T. de Execução pela CONTRATADA (se ainda não entregou por alguma eventualidade); 
d) a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação: 
– da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 
– do Termo de Recebimento Provisório; 
– de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água, energia elétrica, etc; 

Parágrafo Primeiro. O faturamento deverá ser efetuado em nome da empresa _______________ – 
CNPJ nº _____________. 

Parágrafo Segundo. Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro 
não foram executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago. 

Parágrafo Terceiro. No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela 
mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que todos os serviços 
das parcelas mensais anteriores estejam concluídos. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
Não haverá aplicação de garantia de execução sobre o valor contratual. No caso de inexecução, a Contratada 
será penalizada de acordo com a Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO. 
 
A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE através de profissional 
indicado pelo Município. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à 
medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos 
serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do 
processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma 
físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o 
caso. 

Parágrafo Primeiro. A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, 
especialistas, fiscal de contrato e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: 
– inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
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– examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 
Parágrafo Segundo. A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo 

CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato. 
Parágrafo Terceiro. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia 

das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de 
Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA 
e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização. 

Parágrafo Quarto. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com 
autorização prévia da fiscalização. 

Parágrafo Quinto. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente 
defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, ou até o fim do período de garantia, 
deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de 
quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 

Parágrafo Sexto. Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má 
execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as 
normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao 
desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, 
remoção e/ou substituição do material rejeitado. 

Parágrafo Sétimo. A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Parágrafo Oitavo. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um 
ao outro. 
A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

Parágrafo Nono. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação 
tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento. 

Paragrafo Décimo. O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos 
serviços, objeto deste contrato, a qualquer hora, através do fiscal do Contratro conforme Decreto 031/2017; 
 

CLÁUSULA NONA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
 
Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer (em) na obra, em até 25 % (vinte e cinco por 
cento) do preço inicial atualizado do Contrato. 

Parágrafo Primeiro. A supressão de serviços resultantes de acerto celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

Parágrafo Segundo. Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários para a obra, 
esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta 
Cláusula. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 
 
Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato 
serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por 
intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios. 

Parágrafo Primeiro. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características 
determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos 
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se 
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou 
memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da 
similaridade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de 
seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção 
individual – EPI deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs. 

Parágrafo Primeiro. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, 
obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA. 
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Parágrafo Segundo. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total 
responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 

Parágrafo Terceiro. Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e 
segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na 
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei 
Federal nº 6.514, de 22/12/77. 

Parágrafo Quarto. O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de 
segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências 
de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da 
obra. 

Parágrafo Quinto. Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do 
responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que 
seja providenciada a necessária perícia. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições 
parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao 
presente Contrato. 

Parágrafo Único. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do 
art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços podendo o CONTRATANTE, por 
intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos, 
especificações técnicas e/ou memoriais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação 
da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará 
quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado em 
até 30 (trinta) dias do recebimento provisório pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo Segundo. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou 
jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro. Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou 
mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá 
obrigatoriamente reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou 
aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

Parágrafo Segundo. Se eventualmente for concedida a subcontratação em parte pelo 
CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência 
deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 
 

A CONTRATADA que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Publica, pelo prazo de até dois anos, ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste e das demais cominações 
legais.  
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Parágrafo Primeiro. Em caso de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às 
seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - multas: 
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificável na entrega da obra, calculado sobre o valor global do 
contrato, limitando-se a no máximo 30 (trinta) dias; 
b) de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência. 
c) de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, pelo descumprimento dos prazos de correção da 
obra, substituição de produtos e serviços recusados pela fiscalização do contrato, ou substituição de produtos no 
período de garantia; 
d) de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da licitante requerer e/ou der causa a 
rescisão do Contrato. 
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos. 
No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando 
esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias contados da respectiva 
intimação. 
 
Parágrafo Segundo. No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
Parágrafo Terceiro. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o 
valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
 
Parágrafo Quarto. As sanções previstas na clausula décima quinta, §1º, I poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, do §1º da clausula décima quinta. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 
 
Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na cláusula 
anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e 
respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados. 

Parágrafo Primeiro. Compete ao Município de São Miguel da Boa Vista(responsável legal do 
contratante), quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de penalidades/multas. 

Parágrafo Segundo. É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação 
vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial, sem 
que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos: 
a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; 
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de 
empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; 
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa 
aceita pelo CONTRATANTE; 
d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e 
desobediência da determinação da fiscalização, e 
e) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

Parágrafo Primeiro. Decorrido atraso na execução do objeto, por período igual ou superior a 1/3 (um 
terço) do prazo de execução sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da 
mesma ficando assegurado ao CONTRATANTE tomar as medidas cabíveis para a Rescisão Contratual e a 
aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima Sétima, letra e). 

Parágrafo Segundo. A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima 
relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução sem embargos da 
aplicação das demais penalidades legais cabíveis. 
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Parágrafo Terceiro. Declarada a rescisão do Contrato, a CONTRATADA se obriga a entregar o 
objeto deste Contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus 
termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento 
convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, 
cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e 
aplicáveis a espécie. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas 
especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos ou nos valores, decorrentes das 
obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do presente Contrato é de 90 dias contados da data da assinatura do Contrato de 
Empreitada, ou até a conclusão definitiva da obra, podendo ser prorrogado por único e exclusivo interesse da 
administração municipal.  
O prazo para correção de vícios ou defeitos constatados na obra é de 15 dias a partir da notificação. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 
 
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 
documentos vinculados ao presente Contrato. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as 
partes contratantes que, sempre prevalecerão àqueles mencionados por extenso. 

Parágrafo Único. Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, 
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, 
deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos. 
 
Faz parte integrante a este contrato, o edital 08/2018. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 
 
Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha, 
Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que 
possa ser. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em duas vias 
de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

São Miguel da Boa Vista (SC), 16 de fevereiro de 2018. 
 
 

VILMAR SCHMAEDECKE  
Prefeito Municipal 

_________________________ 
CNPJ sob nº. _______________ 

Representante Legal 

GILBERTO JOSE MIORANDO 
Assessor Jurídico 

 
 
Testemunha 01 
Testemunha 02 
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ANEXO IX 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FONTE CÓDIGO ITEM MATERIAL Unid. QUANT 
Valor Unit. 
máximo BDI 25% 

Valor Total 
máximo 

    1 PÁRA-RAIOS           

 SINAPI 
05/2017  72253 

1.1 
Cabo de cobre nu 35mm 

mt 100  R$      21,50   R$        5,38   R$      2.688,00  

 SINAPI 
05/2017  72254 

1.2 
Cabo de cobre nu 50mm 

mt 210  R$      30,62   R$        7,66   R$      8.038,80  

 SINAPI 
05/2017  

83446 

1.3 
Caixa inspeção, concreto 
pre moldado, circular, com 
tampa d=30cm 

Und 13  R$    139,08   R$      34,77   R$      2.260,05  

 SINAPI 
05/2017  68069 

1.4 
Haste de aterramento, DN 
5/8x3000mm, com conector 

Und 22  R$      46,83   R$      11,71   R$      1.287,88  

 SINAPI 
05/2017  91863 

1.5 
Eletroduto de PVC roscavel 
de  1", sem luva 

mt 39  R$        7,49   R$        1,87   R$         365,04  

 SINAPI 
05/2017  

393 

1.6 

Abraçadeira metálica para 
amarração de eletrodutos, 
tipo D, com 1" e parafuso de 
fixação 

Und 52  R$        0,73   R$        0,18   R$           47,32  

 SINAPI 
05/2017  

425 
1.7 

Grampo metálico tipo olhal 
para hastes de aterramento 
5/8" 

Und 13  R$        2,86   R$        0,72   R$           46,54  

 SINAPI 
05/2017  1587 

1.8 
Terminal tipo prensa para 
cabo 35mm 

Und 12  R$        3,15   R$        0,79   R$           47,28  

 SINAPI 
05/2017  42015 

1.9 
Fita de advertência de 
condutor elétrico 

mt 210  R$        0,10   R$        0,03   R$           27,30  

    2 ALARME DE INCÊNDIO           

 SINAPI 
05/2017  91870 

2.1 
Eletroduto de PVC rígido 
roscável 20mm 

mt 230  R$        7,92   R$        1,98   R$      2.277,00  

 SINAPI 
05/2017  91874 

2.2 
Luva de PVC rígido 20mm 

Und 75  R$        3,69   R$        0,92   R$         345,75  

 SINAPI 
05/2017  95804 

2.3 
Condulete de PVC rígido 
20mm 

Und 20  R$      17,44   R$        4,36   R$         436,00  

 
Orçame
nto    

2.4 Central de alarme de 
incêndio 

Und 1  R$    655,00   R$    163,75   R$         818,75  

 
Orçame
nto    

2.5 Acionador quebra vidro com 
sirene e martelinho 

Und 8  R$      48,50   R$      12,13   R$         485,04  

 SINAPI 
05/2017  39252 

2.6 
Cabo de cobre flexivel, 
1,0mm 

mt 1500  R$        0,45   R$        0,11   R$         840,00  

  
  

3 
ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 

          

 SINAPI 
05/2017  38774 

3.1 
Luminária de emergência 30 
LEDs 

Und 12  R$      29,69   R$        7,42   R$         445,32  

 
Orçame
nto    

3.2 Luminária de emergência 
grande 2 faroletes 

Und 4  R$    286,04   R$      71,51   R$      1.430,20  

 SINAPI 
05/2017  37539 

3.3 
Placa de sinalização de 
abandono de local 16x25cm 

Und 6  R$      17,24   R$        4,31   R$         129,30  

 SINAPI 
05/2017  37558 

3.4 
Placa de sinalização de 
abandono de local 32x50cm 

Und 3  R$      32,14   R$        8,04   R$         120,54  

 SINAPI 
05/2017  91927 

3.5 
Cabo de cobre flexível, 
2,5mm 

mt 400  R$        2,89   R$        0,72   R$      1.444,00  

 SINAPI 
05/2017  12147 

3.6 
Tomada de sobrepor 2P+T 

Und 23  R$      12,12   R$        3,03   R$         348,45  

 SINAPI 
05/2017  93654 

3.7 
Disjuntor monopolar DIN - 
16A 

Und 1  R$      12,84   R$        3,21   R$           16,05  

                  

  
  

  
SISTEMAS DE 
PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO 
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    4 PLANO DE EMERGÊNCIA:           

 SINAPE 
06/2017  37558 

4.1 
Placa da planta de 
emergência (0,40mx0,30m) 

und 1  R$      32,14   R$        8,04   R$           40,18  

    5 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:           

 SINAPE 
06/2017  

88316 

5.1 

Porta da Saída de 
emergência 01 remoção 
(2,50m x 2,40m) Mão de 
Obra de servente 

Hora 2  R$      14,17   R$        3,54   R$           35,42  

 SINAPE 
06/2017  

88316 

5.2 

Porta da Saída de 
emergência 02 remoção 
(4,20m x 2,40m) Mão de 
Obra de servente 

Hora 2  R$      14,17   R$        3,54   R$           35,42  

 SINAPE 
06/2017  

88316 

5.3 

Porta da Saída de 
emergência 03 adequação 
abrir para fora Mão de Obra 
servente   

Hora 4  R$      14,17   R$        3,54   R$           70,84  

 SINAPE 
06/2017  

88316 

5.4 

Porta da Saída de 
emergência 04 adequação 
abrir para fora Mão de Obra 
servente 

Hora 4  R$      14,17   R$        3,54   R$           70,84  

  
  

  
Execução de novas portas 
metálicas 

          

 SINAPE 
06/2017  

73933/00
4 

5.5 

Porta da Saída de 
emergência 01  
(2,50mx2,40m) Porta de 
ferro de abrir tipo barra 
chata, com requadro e 
guarnição completa 

M² 6  R$    420,87   R$    105,22   R$      3.156,54  

 SINAPE 
06/2017  

73933/00
4 

5.6 

Porta da Saída de 
emergência 01 
(4,20mx2,40m)Porta de ferro 
de abrir tipo barra chata, 
com requadro e guarnição 
completa 

M² 10,1  R$    420,87   R$    105,22   R$      5.313,51  

 SINAPE 
06/2017  37558 

5.10 
Placa de lotação máxima 
0,40mx0,30m 

und 1  R$      32,14   R$        8,04   R$           40,18  

  
  

6.0 
CORRIMÃO E GUARDA - 
CORPO 

          

    6.1 CORRIMÃO            

 SINAPE 
06/2017  

74072/2 
6.1.1 

Corrimão escada lado direito 
acesso mezanino 
particionado 

mt 29,95  R$      87,44   R$      21,86   R$      3.273,54  

 SINAPE 
06/2017  74072/2 

6.1.3 
Corrimão escada lado 
esquerdo particionado 

mt 28,1  R$      87,44   R$      21,86   R$      3.071,33  

 SINAPE 
06/2017  74072/2 

6.1.4 
Corrimão intermediário na 
rampa de acesso 

mt 11,7  R$      87,44   R$      21,86   R$      1.278,81  

    6.2 GUARDA CORPO           

 SINAPE 
06/2017  

21014 

6.2.1 

Tubo p/ adequar guarda 
corpo existente para a altura 
de 1,10m Mezanino 1, 
rampa de acesso e 
mezanino 2  

mt 50  R$      46,58   R$      11,65   R$      2.911,50  

  
  

6.3 
PINTURA CORRIMÃO E 
GUARDA - CORPO 

          

 SINAPE 
06/2017  73924/2 

6.3.1 
Pintura corrimão novo 

m² 7  R$      22,63   R$        5,66   R$         198,03  

 SINAPE 
06/2017  73924/2 

6.3.2 
Pintura guarda corpo 
existente 

m² 10,4  R$      22,63   R$        5,66   R$         294,22  

 SINAPE 
06/2017  73924/2 

6.3.3 
Pintura guarda corpo 
adequação 

m² 5  R$      22,63   R$        5,66   R$         141,45  

 SINAPE 
06/2017  

41595 
6.3.4 

Pintura das escadas de 
acesso a arquibancadas 
(demarcação)  

m² 24  R$        9,42   R$        2,36   R$         282,72  



  

 Município de São Miguel da Boa Vista 
 Estado de Santa Catarina 

Rua São Luiz, 210, Centro  -  Fone/Faz (49) 3667-0050  - Cep: 89879-000 

CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br 

 SINAPE 
06/2017  73924/2 

6.3.5 
Lixamento e pintura de 
guarda corpo existente 

m² 14  R$      22,63   R$        5,66   R$         396,06  

  
  

7.0 
ABRIGO COMPLETO 
PARA O GÁS 

          

 SINAPE 
06/2017  73933/3 

7.1 
Porta de grade de ferro 
1,60mx0,80m  

m² 1,28  R$    306,57   R$      76,64   R$         490,51  

 SINAPE 
06/2017  92481 

7.2 
Laje em concreto para 
cobertura 

m² 2,2  R$    137,48   R$      34,37   R$         378,07  

 SINAPE 
06/2017  72183 

7.3 
Laje em concreto para piso, 
armado  

m² 1,62  R$      67,77   R$      16,94   R$         137,23  

 SINAPE 
06/2017  

88316 

7.4 

ventilação permanente na 
cozinha superior e inferior 
20x15 cm 2 unid, Mão de 
Obra servente 

Hora 1  R$      14,17   R$        3,54   R$           17,71  

 SINAPE 
06/2017  39660 

7.5 
Tubulação de cobre para o 
gás  

mt 2,5  R$      21,97   R$        5,49   R$           68,65  

 SINAPE 
06/2017  87480 

7.6 
Alvenaria tijolos cerâmico 6 
furos 

m² 5,4  R$      47,85   R$      11,96   R$         322,97  

 SINAPE 
06/2017  87893 

7.7 
Chapisco 

m² 10,8  R$        5,06   R$        1,27   R$           68,36  

 SINAPE 
06/2017  88489 

7.8 
Emboço 

m² 10,8  R$      15,61   R$        3,90   R$         210,71  

 SINAPE 
06/2017  88489 

7.9 
Pintura de alvenaria 

m² 10,8  R$      10,02   R$        2,51   R$         135,32  

 TOTAL GLOBAL          R$   46.384,73  

 
Obs. Os valores ora aplicados serão considerados valores máximos, sendo que as empresas que cotarem 
valores acima do valor máximo estipulado será automaticamente desclassificado.  


