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PREÂMBULO 

 O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de direito público, 

inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui Barbosa, 40, Centro, 

Guaranésia/MG, CEP 37810-000, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra 

Nogueira, Gestão Administrativa 2017/2020, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, 

residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, RG nº MG 

2.867.333 e CPF nº. 472.513.876-20 e pelo Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Sr. 

Érico Queiroz Junior, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do RG nº 

M1.788.369 (SSPMG) e do CPF nº 258.088.856-04, , tornam público aos interessados e, 

especialmente às empresas no ramo de atividade pertinente ao objeto, que promoverá 

licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, a ser aberta no dia 28 de agosto de 2017, 

às 14h, na sala de reuniões desta Prefeitura, situada na Praça Rui Barbosa, nº 40, nesta 

cidade, cujo certame será regido pela Lei n° 8.666/93, e demais normas pertinentes, nas 

condições deste edital e anexos, destinada a selecionar a proposta mais vantajosa, pelo 

critério de julgamento do MENOR PREÇO DA EMPREITADA GLOBAL. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS 

Os interessados deverão observar as seguintes datas e horários fixados, sob pena 

de preclusão do direito de participação: os envelopes de Habilitação (01) e 

Proposta (02) deverão ser protocolados no setor de protocolos da Prefeitura 

Municipal de Guaranésia, até o dia 28 de agosto de 2017 às 13h45min. A Comissão 

Permanente de Licitação não se responsabiliza por envelopes endereçados via 

postal ou por outras formas e/ou não protocolados. 

 1. DO OBJETO. 

 1.1. Contratação de empresa para prestação de serviço de aquisição e instalação de 

um elevador no Paço Municipal, situado a Praça Rui Barbosa, nº. 40, Centro, Guaranésia-

MG, conforme anexos deste edital e, observados todos os requisitos técnicos e normativos 

aplicáveis. 

 

 2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

 2.1. O objeto desta Tomada de Preços deverá ser executado no prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir da data de autorização para o início da obra, expedida após a 

publicação do contrato, podendo ser prorrogado conforme art. 57 da Lei 8.666/93. 

 2.2. A medição será realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, mais 

precisamente no último dia útil do mês corrente da prestação do serviço. Feita a medição, a 

proponente licitante vencedora do presente certame apresentará a nota fiscal e o pagamento 

será efetuado em até 30 (trinta) dias. 

 2.3. Deverá ser anexado a cada Nota Fiscal o Certificado de regularidade perante 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal, 

a Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União Junto 

à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais e a GFIP - Guia de Recolhimento do 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
mailto:licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br


 

 
 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Página 3 de 72 

Praça Rui Barbosa, nº 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia – MG 
Fone / Fax : (35)3555-3556/1200 

Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br/E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br 

 

FGTS e de Informações à Previdência Social, e relativa ao CEI da obra, guia da GFIP paga, 

SEFIP e cópia dos holerites assinadas pelos funcionários da empresa. 

 2.4. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos à execução 

da obra, ainda que a requerimento do interessado. 

 2.5 O Município, por sua iniciativa, também realizará medições mensais, atestando a 

execução das obras e serviços de engenharia declarados pela contratada. 

  2.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a 

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

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

OBS.A administração pública não é responsável pelo pagamento de eventuais dívidas trabalhistas de 

empresas terceirizadas contratadas por órgãos públicos. 

  

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO. 

3.1. Poderão participar da presente licitação empresas especializadas legalmente 

estabelecidas no País, cujo objeto social seja consentâneo ao do certame, com 

cadastramento regular na Secretaria Municipal de Administração do Município, através da 

Divisão de Licitação, Compras e Material.  

3.2. Os documentos apresentados pelas licitantes deverão ser originais, cópias 

autenticadas em cartório competente ou por servidor da administração devidamente 

identificado, ou ainda através da publicação em órgão de imprensa oficial, nos lermos da lei. 

3.3. As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado e as 

sociedades limitadas o balanço em que conste expressamente o nº de folhas do diário em 

que se ache transcrito, certificado por contador inscrito no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

3.4. Somente serão aceitos documentos em vigor ou, quando não declarada 

expressamente a validade pelo emitente, aqueles expedidos há no máximo 60 (sessenta) dias 

contados da data de recebimento dos envelopes. 

3.4.1. A condição elencada no item 3.4não se aplica aos atestados de Capacidade 

Técnica. 

3.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá proceder à diligência quanto à 

autenticidade e veracidade das informações e documentos apresentados na licitação, 

conforme parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 8.666/93. 

3.6. A exigibilidade de documentos já apresentados poderá ser suspensa caso estes já 

tenham sido apresentados em fase anterior. 

 

4.  DO CREDENCIAMENTO. 

4.1.  Na sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e das 

propostas comerciais, designada para o dia 28 de agosto de 2017, às 14h, na Sala de 

Reuniões da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Guaranésia, situada na 

Praça Rui Barbosa, nº.40 Centro, Guaranésia, Minas Gerais, o proponente que se fizer 

presente, ou seu representante, deverá se credenciar através dos seguintes documentos: 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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4.1.1. Cópia do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no CNPJ emitido pela 

Receita Federal do Brasil; 

4.1.2. Cópia autenticada do documento de identidade com foto da pessoa a ser 

credenciada, ou cópia simples, acompanhada do original para autenticação. 

4.1.3. Carta de credenciamento (modelo Anexo I) assinada pelo representante legal da 

empresa com poderes para tanto, indicando a pessoa que representará a proponente na 

licitação, com menção expressa de todos os poderes, inclusive para receber intimações, 

interpor e desistir de interposição de recursos com firma reconhecida; 

4.1.3.1. A Carta de credenciamento poderá ser substituída por procuração pública ou 

particular com firma reconhecida, outorgada pela licitante, através de seu representante legal, 

dando poderes ao pretenso credenciado para se manifestar em nome do(a) concedente, em 

qualquer momento da licitação. 

4.1.4. Cópia autenticada do contrato social e de todas as suas alterações posteriores, 

quando a pessoa a ser credenciada for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa licitante, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, ficando o credenciado, nestes casos, 

desobrigado de apresentar procuração; 

4.2. Os documentos solicitados no item 4.1 e seus subitens deverão ser apresentados 

fora dos envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta Comercial e entregues a 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação após o ato de abertura da sessão. 

4.3.  Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.  

4.4. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, na ordem dos itens 

descritos no presente edital, seja na fase de credenciamento, habilitação ou propostas. 

4.5. Uma vez credenciados, os interessados entregarão os envelopes “Documentação 

de Habilitação” e “Proposta Comercial” que deverão ser rubricados pelos representantes da 

licitante, devidamente lacrados e apresentados à Comissão Permanente de Licitação, na data 

de abertura. 
 

5. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA. 

5.1. Condições Gerais 

5.1.1. Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser protocolados na Divisão 

de Protocolo, Patrimônio e Serviços Gerais, no endereço mencionado no item 4.1. até as 

13h45min do dia 28/08/2017, não sendo permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 

modificações aos documentos propostos.  

5.1.2. Para efeito de remessa pelo Correio ou outro serviço de entrega, os envelopes de 

números 01 e 02, depois de lacrados e devidamente identificados conforme exposto a seguir, 

poderão ser acondicionados em um único envelope, desde que exposto seu conteúdo e 

identificada a Licitação a que se refere.  

5.1.3. A Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda de envelopes 

enviados pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega dos mesmos. 

5.1.4. Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente 

de Licitação procederá à abertura dos envelopes, sob a garantia de acesso dos 

representantes credenciados das firmas proponentes a todos os documentos. 

5.1.5. A Comissão Permanente de Licitação providenciará que todos os envelopes, 

primeiramente, recebam o visto dos presentes. 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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5.1.6. Após o visto que trata o item anterior, serão abertos os envelopes da 

Documentação de Habilitação que serão devidamente conferidos e analisados quanto a sua 

autenticidade e pertinência pela Comissão Permanente de Licitação, cabendo a seus 

membros a decisão pela habilitação ou inabilitação dos licitantes. 

5.1.7. Os envelopes com a documentação de habilitação e proposta poderão ser abertos 

numa única reunião, desde que não haja necessidade de diligência para complementar a 

instrução e que as empresas participantes, através de seus representantes, renunciem 

expressamente ao prazo recursal. 

5.1.8. Em caso de inabilitação de licitante que tenha encaminhado sua documentação 

pela via postal, tornando impossível sua renuncia expressa, será aberto prazo para 

interposição de recursos e designada nova data para abertura do envelope nº 02. 

5.1.9. Não serão abertos os envelopes de Proposta das empresas consideradas 

inabilitadas, devendo os envelopes não abertos serem devolvidos, intactos, aos respectivos 

licitantes. 

5.1.9.1. Serão de responsabilidade dos licitantes as providências para reaver os 

envelopes não abertos em virtude de inabilitação. 

 

5.2. Da Documentação de Habilitação. 

5.2.1.  O envelope contendo a Documentação de Habilitação será apresentado com os 

seguintes termos, impressos e colados externamente: 

ENVELOPE No 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

PROCESSO Nº 155/2017 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA 

 

5.2.2. Para constatação de sua regularidade jurídica a interessada deverá apresentar, 

no interior do Envelope 01, os seguintes documentos: 

5.2.2.1. Cópia autenticada do documento de identidade do representante legal da 

empresa ou cópia simples acompanhada da original para autenticação; 

5.2.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

5.2.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

5.2.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

5.2.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.2.2.6. Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Prefeitura Municipal de 

Guaranésia; 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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5.2.3. Para validação de sua regularidade fiscal e trabalhista interessada deverá 

apresentar, no interior do Envelope 01, os seguintes documentos: 

5.2.3.1. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União, comprovando a regularidade junto ao INSS e demais tributos federais e débitos com 

a União. 

5.2.3.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho; 

5.2.3.3. Prova de regularidade junto ao FGTS - Certidão de Regularidade de Situação; 

5.2.3.4. Prova de regularidade junto à Fazenda do Município do licitante - Certidão 

Negativa de Débitos ou equivalente; 

5.2.3.5.  Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito 

ou equivalente; 

5.2.4. Para constatação de sua qualificação técnica, a interessada deverá apresentar, 

no interior do Envelope nº 01, os seguintes documentos: 

5.2.4.1. Certificado de Registro E Quitação DA EMPRESA E DO PROFISSIONAL junto 

ao CREA/CAU; 

5.2.4.2. Prova de possuir em seu quadro dirigente ou de pessoal permanente com 

vínculo empregatício, na data de entrega da proposta, profissional de nível superior, 

responsável técnico da licitante, detentor de atestados devidamente registrados na entidade 

profissional competente relativo à execução de serviços públicos e/ou privados; 

5.2.4.2.1. O vínculo empregatício será comprovado mediante apresentação de cópia 

autenticada da ficha de registro de empregado, juntamente com cópia autenticada da carteira 

de trabalho do empregado que permitam comprovar o vínculo com a empresa. 

5.2.4.2.2. Também será considerado para efeito de vínculo empregatício, contrato de 

prestação de serviços em vigor, com firmas reconhecidas de todos os assinantes (original ou 

cópia autenticada) acompanhada de cópia da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 

Jurídica expedida pelo CREA ou pelo CAU, constando a data de registro da empresa e data 

de registro do profissional contratado como seu responsável técnico. 

5.2.4.2.3. Cópia autenticada da ata de eleição ou do contrato social e última alteração, 

conforme o caso, a fim de comprovar investidura no cargo nos casos em que sócio proprietário 

ou dirigente de empresa figure como responsável técnico. 

5.2.4.3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnica, deverão assumir o compromisso de participar das obras e serviços 

licitados, através de declaração, reconhecendo a possibilidade de substituição apenas por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura de 

Guaranésia/MG (modelo Anexo XIII). 

5.2.4.4. A análise da qualificação técnica se dará através da comprovação de aptidão 

por certidões ou atestados de obras e serviços de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior, de pessoa física ou pessoa jurídica, com acervo técnico junto ao 

CREA ou ao CAU - CAT - Certidão de Acervo Técnico. 

5.2.4.5.  Atestado de Visita Técnica emitido pela Prefeitura de Guaranésia em nome do 

representante indicado pela empresa interessada em participar do certame. 

5.2.4.5.1. A visita técnica deverá ser confirmada na Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo, Praça Rui Barbosa, 40 Centro, Guaranésia/MG, pelo telefone (35) 3555-

1530 para serem realizadas no dia 21 de agosto de 2017, as 09 horas. 
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5.2.4.5.2. O representante da empresa, por ocasião da visita técnica, deverá demonstrar 

capacidade suficiente e adequada em razão do grau de especialidade/complexidade do 

objeto, em respeito ao princípio da finalidade. 

5.2.4.5.3. A empresa interessada poderá encaminhar profissional terceirizado para 

participar da visita técnica, desde que o mesmo possua conhecimento técnico suficiente para 

tal incumbência. 

5.2.4.5.4. O representante da empresa interessada deverá apresentar-se munido de 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, que o qualifique a realizar a visita 

técnica ou, no caso de sócio, proprietário ou de dirigente de empresa cópia autenticada da 

ata de eleição ou do contrato social e/ou última alteração, conforme o caso, declaratório de 

sua investidura no cargo. 

5.2.5. Para constatação de sua qualificação econômico - financeira, a interessada 

deverá apresentar, no interior do Envelope nº 01, os seguintes documentos: 

5.2.5.1. Certidão negativa de pedido de falência e concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 

5.2.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

5.2.5.3. As empresas recém-constituídas que não completaram um exercício financeiro 

deverão apresentar Balanço de constituição, assinado por profissional legalmente habilitado. 

5.2.5.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, se encerrados há mais 

de três meses da data da apresentação da proposta, poderão ser atualizados segundo a 

variação do INPC/IBGE entre a data de encerramento do balanço e a de apresentação da 

proposta. 

5.2.5.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social anterior 

ao da realização deste Pregão, comprovando índices de Liquidez Corrente (LC) superior ou 

igual a 1 (cópia autenticada ou à vista do original); 

5.2.5.5. Comprovação do índice ILC (Índice de Liquidez Corrente) e ILG. (Índice de 

Liquidez Geral) maior ou igual a 1,0, obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

 

ILC = (AC/PC) 

ILG = (AC+RLP) / (PC + ELP) 

AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; RLP = Realizável em Longo Prazo; ELP 

= Exigível em Longo Prazo. 

 

5.2.5.6. O Balanço Patrimonial, as demonstrações contábeis e os cálculos do ILC e do 

ILG apresentados pela proponente deverão conter assinatura do representante legal da 

empresa licitante e de seu contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, 

ou, caso apresentadas por meio de publicação, de forma a possibilitar a identificação do 

veículo e a data de sua publicação. 

5.2.5.7. No caso de micro empresas e empresas de pequeno porte deverá ser 

apresentado o BALANÇO PATRIMONIAL do último exercício social (cópia autenticada ou à 

vista do original). 
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5.2.5.8. O balanço patrimonial poderá ser substituído pela última declaração de imposto 

de renda da pessoa jurídica. A declaração de imposto de renda da pessoa jurídica deverá 

trazer a assinatura do contador da empresa, a indicação do nome do contador e do número 

do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. NOTA: A assinatura do contador; 

a indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional 

de Contabilidade - CRC - são indispensáveis. 

5.2.6.  Além dos documentos já enumerados a interessada deverá inserir ao Envelope 

01, as declarações que se seguem: 

5.2.6.1. Declaração de concordância com os termos do edital - Anexo III; 

5.2.6.2.  Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição Federal, correspondente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos (Anexo IX). 

5.2.6.3. Declaração de que no quadro da Empresa não há funcionário público do 

Município de Guaranésia (Anexo X). 

5.2.6.4.  Declaração de inexistência de fato impeditivo – Anexo XI. 

5.2.7.   Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado as 

microempresas e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar n.º 

123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014, as 

interessadas deverão apresentar: 

5.2.7.1. Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento 

favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. (ANEXO 

XII) E a Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, de inscrição “ME ou EPP”, 

expedida nos últimos 30 (trinta dias), sob pena de não participação ou consulta de Opção pelo 

Simples Nacional. 

5.2.7.3. Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme direitos 

estabelecidos pela LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

5.3.  Da Proposta. 

5.3.1.  O Envelope nº 02, contendo a Proposta, será apresentado nos seguintes termos, 

impressos e colados externamente: 

ENVELOPE No 02 – PROPOSTA  

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

PROCESSO 155/2017 – TOMADA DE PREÇOS 003/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA 

 

5.3.2. A Proposta deverá ser preenchida nos moldes do Anexo VI deste edital, contendo 

todas as informações previstas, observadas as instruções constantes dos itens seguintes 

acompanhada da planilha orçamentária de preços e cronograma físico financeiro: 

5.3.2.1. Redigida em idioma português, datilografada ou digitada em via única, sem 

rasuras, ressalvas ou correções, e assinada pelo representante legal da empresa; 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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5.3.2.2. A proposta deverá referir-se à integralidade do objeto licitado; 

5.3.2.3.  O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 

a partir da abertura da mesma; 

5.3.2.4. Deverá ser apresentada em moeda nacional; 

5.3.3. Nos preços deverão ser incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas 

com impostos, taxas e fretes, não podendo o proponente exercer pleitos de acréscimos 

posteriores, após a abertura da Proposta Comercial. 

5.3.4. Quaisquer custos adicionais para atender aos requisitos do edital, correrão por 

conta do proponente. 

5.3.5.  Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, 

do mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico, só 

será admitido (02) dois dígitos após a vírgula. 

5.3.6. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem 

nas especificações exigidas.  

5.3.7. Juntamente com a proposta será apresentado o Cronograma Físico-Financeiro 

para a execução da obra e a planilha orçamentária de custos totalizando o valor da proposta. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

6.1.Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 

documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 

entidades licitantes presentes.  

6.2. O critério de julgamento será o Menor Preço Global e as propostas serão 

classificadas segundo a ordem crescente dos preços apresentados. 

6.3. Na análise da classificação a Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender 

a reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico 

específico, através de parecer que integrará o processo. 

6.4. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital. 

6.5. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 

efeito de julgamento da proposta. 

6.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

participantes, procederá à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014. 

6.7. Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às 

disposições deste Edital, observando-se ainda o disposto no Artigo 48, Inciso II, da Lei Federal 

nº 8666/93 e suas alterações. 

6.8. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 

licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 

convocados.  

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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6.9. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão Permanente de 

Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, 

escoimadas das causas de desclassificação.  

6.10. Será desclassificada a proposta que: 

6.10.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

6.10.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

6.10.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

6.10.4. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 

demais licitantes; 

6.10.5. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 

que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove 

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

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

6.10.5.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global 

proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média 

aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado 

pela Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração. 

6.10.5.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 48 horas úteis para 

comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 

artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

6.11. Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão 

pública, para a qual serão convocados os interessados; 

6.12. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes 

para apresentação de recurso no prazo de 5(cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será 

comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

6.13. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 

recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para 

homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do 

objeto licitado ao licitante vencedor. 

6.14. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante e-

mail, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 

lavrada em ata. 

6.15. O resultado do certame será divulgado nos mesmos jornais em que se deu a 

publicação de abertura da licitação. 

 

7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

7.2. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas 

terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões 

de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 
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7.3. Os recursos deverão ser encaminhados para Secretaria Municipal de 

Administração situada na Praça Rui Barbosa, nº. 40, Centro, Guaranésia-MG. 

7.4. O recurso será dirigido ao Prefeito de Guaranésia por intermédio da Comissão de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 

pena de responsabilidade. 

7.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

8. DA CONTRATAÇÃO. 

8.1. Homologado o parecer da Comissão Permanente de Licitações e adjudicado o 

objeto licitado, será convocada a vencedora da licitação para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

assinar o instrumento de contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sofrendo as 

penalidades do artigo 81 da Lei nº. 8.666/93. 

8.2. Alternativamente à convocação para comparecer para a assinatura do Termo de 

Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrônico, para que seja assinado no prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

8.2.1. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

8.2.2. Na situação do item 8.2., a Administração deve se certificar de que o Termo de 

Contrato, devolvido assinado pela Contratada, não sofreu qualquer alteração. 

8.3.  O não comparecimento implicará na convocação da licitante que tiver sido 

classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, observando-se a ordem de 

classificação, nos termos do artigo 64 §2º da Lei 8.666/93, ou revogar a licitação 

independentemente da cominação prevista no artigo 81 da mesma Lei.  

8.4. O contrato terá vigência de 02 (dois) meses, contados da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério da contratante, nos termos da Lei Federal 8.666/63 e desde 

que em prol interesse público. 

8.5. O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Guaranésia e a vencedora 

obedecerá ao modelo constante do Anexo II esse subordinará à legislação que rege a matéria.  

8.6. Correrão por conta da empresa vencedora as despesas que incidam ou venham a 

incidir sobre o contrato.  

8.7. Em caso de rescisão de contrato, será aplicado o disposto nos artigos 28, II e 77 a 

80 da Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo das demais disposições previstas nas leis que regem 

a matéria. 

8.8.  Da empresa vencedora será exigida garantia de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato do objeto licitado, a título de prestação de garantia de execução, em conformidade 

com art. 56 § 2º, da Lei 8.666/93. 

8.9. Não se dará ordem para o início dos serviços enquanto não estiver formalizada a 

garantia de execução prestada pelo contratado, que será liberada ou restituída após a 

execução do contrato, em conformidade com art. 56 § 1º, I, II, III e § 2º 3º e 4º da Lei 8.666/93. 
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8.10. Além das demais disposições elencadas no contrato, são obrigações da 

contratada: 

8.10.1. Executar e entregar o objeto da licitação de acordo com as instruções, prazos 

de entrega e com os planos de trabalho estabelecidos, em consonância com o conteúdo da 

proposta apresentada e com este edital e seus anexos, em especial o memorial descritivo. 

8.10.2. Manter em serviço somente pessoal devidamente credenciado, uniformizado, 

treinado e munido de equipamento de proteção EPI, respeitando os regulamentos e normas 

vigentes Município de Guaranésia. 

8.10.3.  Preservar e manter o Município de Guaranésia e sua administração isentos de 

reivindicações, queixas e representações referentes aos serviços, responsabilizando-se, 

expressamente, pelos acidentes que ocorrerem com seus empregados, pela organização e 

pagamento dos salários corretamente, encargos fiscais, trabalhista, securitários e 

recolhimento dos encargos sociais, conforme artigo 71 da Lei 8.666/93. 

8.10.4. Responder pelos danos materiais ao patrimônio público ou de terceiros seja 

judicial ou extrajudicialmente. 

8.10.5. Manter a realização do objeto da licitação independentemente de paralisação 

por parte de seus empregados. 

8.10.6. Apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato o 

Termo de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e cópia autenticada da guia de 

recolhimento para serem juntadas ao processo. 

8.10.7. Manter diário de obras com anotações atualizadas diariamente, armazenado em 

local de livre acesso, onde serão anotadas as observações necessárias ao bom andamento 

dos serviços e registradas obrigatoriamente as ocorrências extraordinárias tais como 

problemas construtivos, consultas à fiscalização, datas de conclusão das etapas de serviços, 

de acordo com o cronograma, devendo ser entregues as vias originais à Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo, sob pena de não liberação das respectivas medições. 

8.10.8. Deverá a contratada, ao ser notificada, regularizar, no prazo estipulado, os 

serviços que apresentarem falhas na execução ou que estiverem fora das especificações e 

projetos, bem como substituir os materiais recusados de maneira justificada pela fiscalização 

municipal, sob pena de ser declarada inidônea, entre outras penalidades legais. 

8.11. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, dos serviços 

declarados no objeto da presente licitação. 

8.12. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas configurará na 

inadimplência da contratada quanto a execução do objeto, devendo ser aplicado o art. 86, § 

1º, 2º e 3º da Lei 8.666/93, bem como as demais penalidades previstas no do presente edital. 

8.13. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso o Balanço dos eventos 

contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos, a relação dos pagamentos já efetuados 

e ainda devidos e eventuais indenizações e multas. 

 

9. DOS PREÇOS  

9.1. Os preços propostos pressupõem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, 

o qual presidirá a relação entre as partes, durante todo o prazo de execução. 

9.2. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente 

mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
mailto:licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br


 

 
 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Página 13 de 72 

Praça Rui Barbosa, nº 40, Centro, CEP 37810-000, Guaranésia – MG 
Fone / Fax : (35)3555-3556/1200 

Endereço eletrônico: www.prefguaranesia.mg.gov.br/E-mail: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br 

 

da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INPC ou outro que 

vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo 

atraso não decorra de culpa da contratada.  

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços ora licitados correrão por conta 

da dotação orçamentária: 

Ficha Elemento/Dotação 

06 – Reforma do Paço Municipal 0210.0104.122.0052.1088.4490.5102 

 

11. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

11.1. O prazo total previsto para execução do objeto é de 06 (seis) meses, observado 

o cronograma que acompanha o presente edital. 

11.2. Os atrasos na execução, tanto nos prazos parciais como nos prazos de início e 

conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força 

maior, conforme a Lei 8.666/93 e disposições contidas no Código Civil, respeitadas, ainda, as 

penalidades descritas na Lei 8.666/93 

 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. Advertência; 

12.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), nas hipóteses previstas no artigo 86 

e 87 da Lei 8.666/93. 

12.3. Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de 

Guaranésia por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

12.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

na forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao 

Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da 

referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito 

pelo Município. 

12.5. Na hipótese de a Contratada se recusar a assinar o contrato ou não executá-lo 

nas condições estabelecidas, se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, 

independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei. 

12.6. Pelo atraso injustificado para iniciar ou concluir a obra será aplicada multa de 0,5% 

(cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do contrato, bem como a 

multa prevista no item acima. 

12.7. As multas lançadas pelo Município serão deduzidas diretamente dos créditos que 

a Contratada tiver em razão da presente licitação. 

 

13. DOS IMPEDIMENTOS 
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13.1.Não serão admitidas interessadas que se enquadrem em quaisquer das situações 

a seguir relacionadas: 

13.2. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

13.3. Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

13.4. Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

13.5. Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente; 

13.6. Possuam proprietário titular ou sócio de mandato eletivo; 

13.7. Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988; 

13.8. Reunidas em consórcio, ou qualquer tipo de agrupamento de empresas; 

13.9. Interessados enquadrados nas situações previstas no Art. 9º da Lei 8.666/93. 

 

14.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A autoridade competente poderá revogar a 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 por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem acarretar à licitante 

interessada qualquer direito a indenização. 

14.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

14.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

14.4. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas ou não 

acarretar prejuízo à Administração Pública. 

14.5. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.6. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 

anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 

termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

14.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

14.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

14.9. É vedada a cessão total ou parcial, para terceiros, das obrigações que forem 

adjudicadas em consequência desta licitação, sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura 

de Guaranésia.  

14.10. O regime jurídico do futuro contrato reserva ao Município a prerrogativa de 

modificá-lo ou rescindi-lo unilateralmente e fiscalizar a sua execução. 

14.11. A contratada se obriga a manter, durante a execução contratual, as condições de 

habilitação, incluída a sua regularidade perante os órgãos públicos. 
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14.12. O Município se reserva no direito de conferir as obras entregues pelas empresas 

contratadas, por técnico da sua confiança, podendo rejeitar as que não cumprirem os padrões 

de qualidade e as especificações fixadas. 

14.13. A impugnação ao Edital terá lugar nas condições de que dispõem os parágrafos 

I, II e III do Art. 41 da Lei 8.666/93.  

14.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da 

Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis, com o 

assessoramento do departamento jurídico da Prefeitura Municipal de Guaranésia-MG. 

14.15. Para dirimir controvérsias decorrentes do presente processo o foro competente 

é o da Comarca de Guaranésia/MG. 

 

15. ANEXOS 

15.1. Integram o presente Edital os seguintes documentos: 

15.1.1. Modelo de carta de credenciamento indicando a pessoa que representará a 

proponente, com menção expressa de todos os poderes, inclusive para receber intimações, 

interpor e desistir de interposição de recursos - ANEXO I; 

15.1.2. Minuta de contrato - ANEXO II; 

15.1.3. Modelo de declaração de concordância com o Edital - ANEXO III; 

15.1.4. Modelo de Atestado de Visita Técnica - ANEXO IV; 

15.1.5. Memorial Descritivo - ANEXO V; 

15.1.6. Modelo de Proposta - ANEXO VI; 

15.1.7.  Planilha Orçamentária e cronograma físico-financeiro - ANEXO VII; 

15.1.8. Modelo de Ordem de Serviço - ANEXO VIII; 

15.1.9. Modelo de Declaração que não emprega menor – ANEXO IX; 

15.1.10.  Modelo de Declaração de que no quadro da Empresa não há funcionário 

público do Município de Guaranésia – ANEXO X; 

15.1.11. Modelo de declaração da inexistência de fato impeditivo – ANEXO XI; 

15.1.12.  Modelo de declaração de microempresa - ME e EPP – ANEXO XII. 

. 

 

Guaranésia, 09 de agosto de 2017 

 

 

Claudia Neto Ribeiro  
Presidente da Comissão de Licitação 
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ANEXO I - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(Local e data) 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Guaranésia 

A/C Comissão Permanente de Licitação  

Referência: Tomada de Preços nº. 003/2017 – Processo nº. 155/2017 

 

 

 Prezados Senhores, 

 

  A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº 

__________________, neste ato representada por __________________________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao 

disposto no Edital da  Tomada de Preços nº 003/2017, vem perante Vossas Senhorias 

credenciar o Sr. _______________________, RG ____________________, CPF nº 

________________ como representante qualificado a participar de todos os atos relativos à 

referida licitação, inclusive com poderes expressos para apresentar ou desistir da interposição 

de recursos e receber intimações, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93. 

 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

Nome 
Representante Legal da Licitante 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO 

 

Contrato nº. ______/2017 

Tomada de Preço nº.  003/2017 

Processo nº. 155/2017 

 

Contrato de empresa para aquisição e instalação de um elevador no Paço Municipal, 

que entre si celebram o Município de Guaranésia e a empresa........ 

 

 O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de direito público, 

inscrito no CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui Barbosa, 40, Centro, 

Guaranésia/MG, CEP 37810-000, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra 

Nogueira, Gestão Administrativa 2017/2020, brasileiro, divorciado, servidor público estadual, 

residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 618, nesta cidade, RG nº MG 

2.867.333 e CPF nº. 472.513.876-20 e pelo Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Sr. 

Érico Queiroz Junior, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do RG nº 

M1.788.369 (SSPMG) e do CPF nº 258.088.856-04, e, do outro lado, a empresa 

..............................................., inscrita no CNPJ sob o nº.  00.000.000/0001-00, representada 

pelo(a) Sr(a). .......................... (nacionalidade), (profissão), residente e domiciliado(a) 

na.............................................., portador(a) da Cédula de Identidade nº. 

..................................,(  ) e do CPF nº. ..........................., firmam o presente contrato nos 

termos constantes da Lei 8.666/93, nas seguintes condições:  

 1. DO OBJETO. Constitui objeto deste a contratação de empresa para instalação e 

aquisição de um elevador no Paço Municipal conforme condições constantes no Anexo I do 

edital.  

 2.DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

 2.1. O objeto desta Tomada de Preços deverá ser executado no prazo de 06 (seis) 

meses, contados a partir da data de autorização para o início da obra, expedida após a 

publicação do contrato, podendo ser prorrogado pela administração, conforme art. 57 da Lei 

8.666/93, caso ocorra os motivos descritos no §1°. 

 3. DO VALOR DO CONTRATO. O valor total do presente contrato é de R$ 000.000,00 

(..........................................), incluindo todos os custos relacionados com despesas 

decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão deste contrato. 

 4. PAGAMENTO. O pagamento do valor devido, conforme proposta da contratada, 

será efetuado pelo contratante, obedecendo ao estabelecido no Projeto Executivo, 

Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Medidas, após a prestação dos serviços, até o 

30° (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da fatura pela contratada, com a 

discriminação do objeto executado, devidamente atestada e visada pela Administração do 

contratante. 

 4.1. Deverá ser anexado a cada Nota Fiscal de Serviço o Certificado de regularidade 

perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica 
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Federal, a Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

Junto à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais e a GFIP - Guia de 

Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social relativa ao CEI da obra 

paga, juntamente com a SEFIP e cópia dos holerites dos funcionários assinados por eles. 

 5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. A despesa referente à execução do objeto 

desse certame correrá à conta de recursos orçamentários na rubrica:  

Ficha Elemento/Complemento 

06 – Reforma do Paço Municipal 0210.0104.122.0052.1088.4490.5102 

 

 6. DO REAJUSTE. O preço pelo qual será contratado o serviço será fixo e 

irreajustável, salvo nos casos previstos em Lei. 

 7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. O (a) contratante obriga-se a: 

 a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 

contratada; 

 b) efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas nas cláusulas terceira, quarta e quinta do presente contrato, os serviços 

efetivamente executados. 

 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. A contratada obriga-se a: 

 a) prestar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e 

obrigações discriminadas no Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Anexos ao Edital; 

 b) assumir, como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

prestação dos serviços, necessários à boa e perfeita execução do objeto deste contrato; 

 c) responsabilizar-se por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do 

presente contrato; 

 d) manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas na licitação; 

 e) não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia anuência do 

contratante; 

 f) comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade relativa aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União Junto à Receita Federal do Brasil e Contribuições Sociais e o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 9. DAS PENALIDADES. Por força do presente contrato e nos termos da legislação 

aplicável, é a contratada responsável pelo fiel cumprimento do que for neste termo estipulado, 

obrigando-se a responder por todos os prejuízos que causar à administração ou a terceiros 
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em decorrência da execução dos serviços, diretamente ou através de seus empregados e/ou 

prepostos. 

 9.1. A contratada será também a exclusiva responsável por todos os ônus e obrigações 

concernentes às legislações trabalhista, social, fiscal, securitária e previdenciária, assim como 

por todos os custos relativos a material e mão de obra necessários à completa realização dos 

serviços. pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o contratante poderá 

aplicar à contratada, as seguintes penalidades: 

 a) advertência; 

 b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, 

em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as 

demais sanções; 

 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção. 

 9.2. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso na execução dos serviços, à multa 

moratória de até 1% (um por cento) sobre o valor total dos serviços, por dia útil excedente do 

prazo estabelecido. 

 9.3. Se a contratada não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, 

dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será então acrescido os juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

 10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Da aplicação das sanções definidas na 

cláusula anterior caberão os recursos previstos no art. 109 da Lei n°. 8666/93, observados os 

prazos e procedimentos ali estabelecidos. 

 11. DAS ALTERAÇÕES.O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de 

quaisquer das hipóteses previstas no art. 65 da lei 8.666/93, desde que o gestor desse 

instrumento apresente o plano de trabalho com as alterações pretendidas, ressalvados os 

limites e as vedações legais. 

 12. DA VIGENCIA. O presente contrato terá vigência até 06 (seis) meses, podendo 

ser prorrogado, contados a partir da emissão do memorando de autorização a ser expedido 

pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, 

com a redação da legislação posterior, nas mesmas condições estabelecidas neste 

instrumento. 

12.1. Ocorrendo atraso na execução dos serviços, por culpa da contratada, será 

aplicada à mesma multa moratória, conforme § 2º da cláusula nona deste contrato. 

 13. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA. O presente contrato não poderá ser objeto 

de cessão ou transferência, no todo ou em parte, a não ser com prévia e expressa autorização 

do Município e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial. 

 13.1. O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do Cedente. 
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 14. DA RESCISÃO. O contratante, independentemente de qualquer indenização, 

poderá rescindir o contrato, administrativa ou amigavelmente, na forma da lei. 

 14.1. Ficará o presente contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o 

contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 

 a) atraso injustificado na execução dos serviços contratados; 

 b) paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 

 c) subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, associação da contratada 

com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação 

que afete a execução do presente contrato; 

 d) desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato, assim como a de seus superiores; 

 e) cometimento reiterado de falhas na execução deste contrato, anotados na forma da 

cláusula terceira; 

 f) decretação de falência; 

 g) dissolução da empresa; 

 h) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a 

juízo da Administração, prejudique a execução deste contrato; 

 i) protesto de títulos ou emissão de benefícios sem a suficiente provisão, que 

caracterize a insolvência da contratada; 

 j) razões de relevante interesse e amplo conhecimento público; 

 k) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 

execução deste contrato. 

 14.2. A declaração de rescisão deste contrato, em todos os casos em que ela é 

admitida, será sempre feita independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial 

e operará seus efeitos a partir da publicação. 

 14.3. Na hipótese de decretação de rescisão administrativa, além das demais sanções 

cabíveis, ficará a contratada sujeita a multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo 

reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo, ainda, da retenção de créditos, da 

reposição de importâncias indevidamente recebidas e das perdas e danos que forem 

apurados, cuja cobrança se fará judicialmente. 

 14.4. As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à contratada, 

inclusive perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando 

superiores à garantia prestada ou aos créditos que a contratada tenha em face do contratante, 

serão inscritas em dívida ativa não tributária, com o posterior ajuizamento de execução. 

 15. DA PUBLICIDADE. O extrato do presente contrato será publicado na Imprensa 

Oficial, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

 16. DO FORO. O foro competente será o desta Comarca de Guaranésia, Estado de 

Minas Gerais, para dirimir qualquer questão relativa ao presente contrato. 

 E por estar justo e acordado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 

lavrado em quatro vias de igual teor e forma, assinado pelas partes. 
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Local e Data 

 

 

Laércio Cintra Nogueira 

Prefeito Municipal 

 

 

Érico Queiroz Júnior 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo  

 

 

Contratado 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

  A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________, neste ato representada por __________________________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao 

disposto no Edital da Tomada de Preços 003/2017, vem perante Vossas Senhorias declarar 

que aceita todas as condições do Edital e que tem pleno conhecimento de todas as 

especificações técnicas necessárias à execução da obra. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

(Local e data) 

 

 

Nome 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO IV - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

 
(Local e data) 

 
 

À 

Prefeitura Municipal de Guaranésia 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

Referência: Tomada de Preços 003/2017 

 

 

 
Prezados Senhores, 
 
 
  A Prefeitura de Guaranésia, pessoa jurídica de direito público interno, por 

intermédio de seu responsável técnico, ______________, ATESTA, para o fim de habilitação 

no Processo Licitatório 155/2017 – Tomada de Preços 003/2017, que o (a) Sr. (a)  

______________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, CPF) responsável pela 

visita técnica da empresa _________________________, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o No __________________, com sede na cidade de 

____________________, na _____________________, No ____, realizou a visita técnica 

exigida pelo edital do certame, no dia ___ / ___ / _______, referente a prestação de serviços 

de instalação e aquisição de um elevador no Paço Municipal. 

  

  Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração. 

 
 

Nome 

Representante do Município de Guaranésia 
 

 

Nome 

Representante da empresa  
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ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1.1. PLACA DE OBRA  

 A Placa de obra (para construção civil) padrão Prefeitura Municipal de Guaranésia deverá ser executada 

em chapa galvanizada *n. 22*, dimensão de *2,0 x 1,25* m, em sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, 

maçaranduba, angelim ou equivalente da região, peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não 

aparelhada (p/forma), fixada com concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 400 l. 

  Contratada deverá fornecer, para aprovação da Fiscalização, programa detalhado, descrevendo as 

diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem adotados na remoção 

de materiais reaproveitáveis. Os tapumes e outros meios de proteção e segurança serão executados conforme as 

recomendações da Norma NBR 5682. Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da 

edificação. 

 

1.1.2.  TAPUME 

Deverão ser instalados tapumes, para proteção no entorno da obra com fechamento em chapa de madeira 

compensada resinada para forma de concreto de *2,2 x 1,1* m, e = 12, peça de madeira nativa / regional 7,5 x 

7,5cm (3x3) não aparelhada (p/forma) altura de 2,20 m, com aquisição de material e assentamento pela contratada.  

A manutenção deverá ser feita pelo construtor. O tapume deverá permanecer em perfeitas condições durante toda 

a execução da obra. A locação dos tapumes será feita pelo construtor, antes do início da obra, conforme indicação 

da fiscalização. 

 

1.1.3. LOCAÇÃO DE OBRA 

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível, e com utilização de 

equipamentos compatíveis.  

Os eixos de referência e as referências de nível serão materializados através de estacas de madeira 

cravadas na posição vertical. A locação deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perímetro 

da obra. Os quadros, em tábuas ou sarrafos, serão perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos 

esforços dos fios de marcação, sem oscilação e possibilidades de fuga da posição correta. 

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcação nas tábuas ou 

sarrafos dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos.  

O recebimento dos serviços de Locação de Obras será efetuado após a Fiscalização realizar as 

verificações e aferições que julgar necessárias. A Contratada providenciará toda e qualquer correção de erros de 

sua responsabilidade, decorrentes da execução dos serviços.  

  

1.1.4. REMOÇÃO DE BLOKRET 

A Contratada deverá executar o serviço de remoção dos blokrets, delimitada para a execução da obra, 

com empilhamento no local determinado pela fiscalização, para posteriormente ser retirados a cargo da Prefeitura.  
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1.1.5. RETIRADA DE ESQUADRIAS 

Considera-se a “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço existente, tendo em 

vista o reaproveitamento dos materiais, os quais serão selecionados e guardados em local conveniente, constituído 

propriedade do contratante. Serviço previsto para a retirada/remoção da janela da sala de licitação.  

  

1.1.6. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 

A Contratada deverá fornecer, para aprovação da Fiscalização, um programa detalhado, 

descrevendo as diversas fases da demolição previstas no projeto e estabelecendo os procedimentos a serem 

adotados na remoção de materiais reaproveitáveis.  

 Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de abastecimento 

de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água deverão ser protegidas ou 

isoladas, respeitando-se as normas e determinações das empresas concessionárias locais e repartições públicas 

competentes. 

 

1.1.7. TRANSPORTE DE MATERIAIS - DEMOLIÇÃO  

Todo material proveniente de demolição, deverá ser transportado dentro da obra, por carrinho 

de mão (ou similar). A remoção dos materiais por gravidade será feita em calhas fechadas, de madeira, plástico 

ou metal; O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não deverá obstruir o trânsito 

das pessoas ou veículos ou o escoamento natural das águas. 

1.2 MOVIMENTO DE TERRAS 

 

1.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS  

A escavação deverá ser manualmente e devem atender as medidas especificadas em projeto. 

Antes de se iniciar as escavações deverão ser verificados os níveis. As valas escavadas para a execução dos 

elementos de fundação, deverão ser alinhadas e apresentar paredes laterais verticais. 

 

1.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL  

Regularização e compactação necessária para a execução da laje do fundo da caixa do elevador, 

utilizando método de compactação (manual ou mecânica com placa). 

 

 

1.2.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÕES BASCULANTES  

  Conforme espaço disponível para execução do serviços propostos e o volume produzido, a carga 

do material deverá ser manual, atendendo todos os requisitos de segurança.  

 

1.2.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE  

  Todo o material proveniente de escavação e demolição deverão ser transportados por caminhões 

basculantes com capacidade de 6 m3 ou equivalente, para o local de bota fora determinado pela fiscalização da 

obra, com as devidas proteções de segurança.  
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1.2.5 ESCORAMENTO DE VALA  

  De acordo com a profundidade de escavação e o local confinado, para a estabilidade do talude 

durante a execução dos serviços deverá ser utilizado escoramento tipo pontaleteamento. 

 

1.3 INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES  

  Serão usadas estacas a trado com diâmetro de 25cm, concreto fck de 20 MPA, profundidade de 
5,00 m de altura. 
  Previsto lastro de concreto com espessura de 3,00 cm, para posteriormente serem executados 

os blocos de fundação e vigas baldrames com as devidas ferragens e preparo mecânico com betoneira do concreto 

fck 20 MPA.  

 

1.4 SUPERESTRUTURA     

  Para efeito destas especificações são considerados como "Estrutura" os seguintes elementos: 
Baldrames, vigas, pilares,  vigas de amarração, e outros. 

A elaboração do projeto de estrutura obedecerá rigorosamente às normas brasileiras, NBR-6118 
e NBR-6122 da ABNT, ou suas atualizações, demais dispositivos legais, demais prescrições. 

Os concretos a ser utilizado nas estruturas terão a resistência mínima na compressão de 20 MPA 
para fundações e 25 MPA vigas, pilares e lajes, o concreto deverá ser dosado de maneira a apresentar após a 
cura a resistência. 
.  A execução das estruturas obedecerá rigorosamente às indicações do projeto em todos os seus 
detalhes e especificações, bem como, as prescrições das normas brasileiras, NBR 6118 e NBR 6122 da ABNT, 
ou suas atualizações, no que forem aplicáveis e demais dispositivos legais.  

Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no 
projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizadas 
distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência 
do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As 
pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras.  

 
Formas e escoramentos 
 
As formas serão preparadas pela contratada de tal forma, que fique assegurada sua resistência 

aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações fazendo com que, por 
ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. 

O material para a execução das formas será tal que garanta a sua estanqueidade e a mais 
perfeita observância do concreto às dimensões indicadas no projeto. 

O escoramento das formas será feito de forma tal que reproduza o determinado em projeto, 
altura, largura e contra-flechas. A Fiscalização poderá condenar a montagem das formas, cabendo o construtor os 
custos pela remontagem. 

Imediatamente antes do lançamento do concreto, o construtor realizará cuidadosa vistoria nas 
formas para verificação da sua geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza, olhando-as perfeitamente a fim de 
evitar a absorção da nata de cimento.Na retirada das formas, serão tomados os cuidados que são necessários a 
fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto. É vedado o emprego de óleo queimado como 
agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade 
de coloração do concreto aparente. O alinhamento, o prumo, nível e estanqueidade das formas serão verificados 
e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto. 

 
Armaduras 
 
Será tomado cuidado no correto posicionamento das armaduras e no que tange os 

recobrimentos, prevendo a utilização de grampos, espaçadores adequados; os diâmetros, tipos, posicionamentos 
e demais características da armadura, serão rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, 
antes do lançamento do concreto. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, passarão por um processo 
de limpeza prévia, e estarão isentas de corrosão, defeitos, etc. 

As armaduras serão adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em 
projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 
Concreto 
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Além das características de dosagem e resistência o concreto aparente será sujeito a rigoroso controle no sentido 
de ser obtido material de acabamento invariável, adensamento e resistência a compressão. 

 
A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão  empregados materiais de 

qualidade rigorosamente uniforme. 
Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir. 

 Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência, sendo 
indispensável à lavagem completa dos mesmos. 
 As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do 
concreto e protegidas da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno. .Na hipótese de 
fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa venha a depositar-se sobre superfícies já 
concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em paredes 
armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos. 
 A fiscalização poderá determinar a retirada dos corpos de provas de acordo com as etapas de 
concretagem, de forma a garantir a qualidade do concreto das referidas peças. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros 
elementos exigidos pelos demais projetos e a autorização da fiscalização da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. 

As passagens de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, obedecerão 
rigorosamente às determinações do projeto, não sendo permitida a mudança de suas posições. 
 O transporte de concreto até o local do lançamento será cuidadosamente estudado, para evitar 
a segregação, ou perda do material. 

A CONTRATADA manterá as superfícies molhadas, por meio de lâmina de água, durante 7 (sete) 
dias, após a concretagem. 
 Não será permitido o uso de concreto remisturado. 
 A altura máxima de lançamento será de 2,00 metros, para evitar segregação. 

A concretagem obedecerá a um plano de lançamento, com especiais cuidados na localização 
dos trechos de interrupção diária. 
 

O concreto será convenientemente vibrado imediatamente após o lançamento, de modo a se 
evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 
 O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores de forma. Os 
equipamentos a serem utilizados terão dimensionamentos compatíveis com as posições e os tamanhos das peças 
a serem concretadas. 

Limpeza e verificação final do concreto 
Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água. 
As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, serão 

tomadas com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem como coloração 
semelhante à do concreto circundante. 

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas ou reduzidas a escropo 
ou por outro processo aprovado pela Fiscalização; 
A execução dos serviços de repasse e correção ficará na dependência de prévia inspeção da Fiscalização.  

 

1.5 PAREDES E PAINÉIS     

As alvenarias de blocos de concreto serão executadas no fechamento das paredes do poço do 
elevador, deverão ser executadas cintas com canaletas de concreto armado a meia altura do vão, e as alvenarias 
de blocos cerâmicos serão executadas nas paredes laterais frontais, fundo da casa de máquina, fechamento do 
telhado do elevador e fechamento do vão da janela da sala de administração, com obediência às dimensões e 
alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não 
deverá ultrapassar 10mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, 
abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. 

O assentamento dos blocos de concreto/cerâmicos será executado com argamassa de cimento, 
cal em pasta e areia, no traço volumétrico 1:2:8, blocos de concreto 1:2:9 conforme especificado pelo projeto ou 
Fiscalização. 

Para a perfeita aderência das alvenarias de blocos de concreto/ blocos cerâmicos às superfícies 
de concreto será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço indicado. Deverá ser prevista 
ferragem de amarração da alvenaria nos pilares, vigas, de conformidade com as especificações de projeto. As 
alvenarias não serão arrematadas junto às faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serão encunhadas 
com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou 
Fiscalização. Se especificado no projeto ou a critério da Fiscalização, o encunhamento será realizado com tijolos 
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recortados e dispostos obliquamente, com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, quando não 
especificado pelo projeto ou Fiscalização. 

 
A critério da Fiscalização, poderão ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em 

substituição aos tijolos. Em qualquer caso, o encunhamento somente poderá ser executado quarenta e oito horas 
após a conclusão do pano de alvenaria. 

Recebimento 
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates 
e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. 

1.6 ESQUADRIA     

A janela de aço, será do tipo correr, 4 folhas, fixada com argamassa traço 1:3 (cimento e areia 
média), preparo manual, a ser instalada na sala de licitação.  

1.7 COBERTURA     

Deverá ser executada com estrutura pontaletada de madeira, não aparelhada, com telha 
ondulada de fibrocimento espessura 6,00 mm, com inclinação mínima conforme especificação do fabricante. 

Calha em chapa de aço galvanizada nº 24, desenvolvimento de 100mm, com saída para o 
telhado existente. 

Rufo em chapa de aço galvanizada nº 24 com aba de 26 cm, em todo o perímetro desprovido de 
calha.  

1.8 VIDROS E PLASTICOS     

Instalação de vidro liso comum transparente, espessura de 4,00 mm na janela instalada na sala 
de licitação. Para o assentamento e fixação das chapas de vidro deverão ser empregadas baguetes ou perfis de 
neoprene, gachetas de borracha duplas, baguetes com massa de vidraceiro em duas demãos, conforme 
determinação do fabricante. 

Quando for o caso, deverá ser executado arremate com massa de vidraceiro composta de gesso 
cru e óleo de linhaça, de modo que apresente um aspecto uniforme após a execução, sem a presença de bolhas. 

Deverão ser utilizados pigmentos para que após a dosagem, a massa tenha coloração prevista 
para a pintura das esquadrias.  
  

1.9 REVESTIMENTOS INTERNOS    

 

As alvenarias internas, paredes laterais frontais do elevador e janela da sala de licitação a serem 
revestidas serão chapiscadas depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa 
de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 0,5 mm. Serão chapiscadas 
também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que 
ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

Após o serviços de aplicação do chapisco, as paredes receberão massa única, para recebimento 
de pintura, em argamassa traço 1:2:8 com espessura de 10mm. 

Na sequência, e após o tempo de cura da massa, deverá ser aplicado gesso desempenado com 
espessura de 0,5 cm. 

1.10 FORROS    

 Serão executados forro de gesso em placas, em frente a porta de acesso do elevador.   
1.11 REVESTIMENTOS EXTERNOS    

As alvenarias externas, paredes do fundo e cobertura do elevador a serem revestidas serão 
chapiscadas depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e 
areia grossa no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 0,5 mm. Serão chapiscadas também 
todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão 
em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

Após o serviços de aplicação do chapisco, as paredes receberão massa única, para recebimento 
de pintura, em argamassa traço 1:2:8 com espessura de 25mm.  

1.12 PINTURA    

A execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:  
as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover 
sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente 
secas e lixadas; cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
devendo-
demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de 

tadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 
destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: isolamento com 
tiras de papel, pano ou outros materiais; separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira 
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-se um 
removedor adequado, sempre que necessário. Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma 
amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação 
da Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, 
salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do 
fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou 
marcas de pincéis. 

 
Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos 

e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das 
latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura 
densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. Para pinturas internas de 
recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá 
haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos 
de chuva ou de excessiva umidade. 

 
As alvenarias externas, paredes do fundo e cobertura do elevador, receberão aplicação de 

selador acrílico. Após o tempo previsto de secagem do material, será aplicada tinta latéx acrílica, duas demãos, 
na cor padrão existente do edifício. 

 
As alvenarias internas, paredes laterais frontais do elevador e janela da sala de licitação, 

receberão aplicação de tinta latéx pva, duas demãos, na cor padrão existente no edifício.  
1.13 PISOS    

 Deverá ser executado contrapiso em argamassa de cimento e areia lavada no traço de 1:4, com 
espessura de 2,00 cm. Os contrapisos deverão ser perfeitamente planos e nivelados. 

Piso, revestimento cerâmico tipo grês de dimensões 35x35 cm. Para o assentamento das peças, 
tendo em vista a plasticidade adequada, deverá ser utilizada argamassas pré-fabricadas. As juntas terão espessura 
corridas e rigorosamente de nível e prumo, não superior a 1,5 mm, os rejuntes serão com argamassa pré-abricada, 
será removida antes do seu endurecimento, toda a argamassa, que venha salpicar a superfície das cerâmicas ou 
extravasar as juntas. 

1.14 EQUIPAMENTOS    

  Deverá ser fornecido e instalado, elevador para transporte de passageiros, sem casa de 
máquina com acessibilidade, capacidade para 8 passageiros, com 3 paradas e 3 entradas. 

1.15 SERVIÇOS FINAIS    

  Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como 
as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios; deverá ser realizada a 
remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, 
bem como cuidadosamente varridos os seus acessos; a limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a 
não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as 
superfícies a serem limpas; particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos 
de argamassa endurecida das superfícies; deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos 
de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, 
ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários; 

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá executar todos 
os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela Fiscalização. 

Serão adotados os seguintes procedimentos específicos: 
Pisos cerâmicos: lavagem com solução de ácido muriático, na proporção de uma parte de ácido 

para dez de água, seguida de nova lavagem com água e sabão; azulejos: remoção do excesso de argamassa de 
rejuntamento seguida de lavagem com água e sabão neutro; vidros: remoção de respingos de tinta com removedor 
adequado e palha de aço fino, remoção dos excessos de massa com espátulas finas e lavagem com água e papel 
absorvente. Por fim, limpeza com pano umedecido com álcool; paredes pintadas com tinta látex ou de base acrílica: 
limpeza com pano úmido e sabão neutro; ferragens e metais: limpeza das peças cromadas e niqueladas com 
removedor adequado para recuperação do brilho natural, seguida de polimento com flanela; aparelhos sanitários: 
remoção de papel ou fita adesiva de proteção, seguida de lavagem com água e sabão neutro, sem adição de 
qualquer ácido; aparelhos de iluminação: remoção do excesso de argamassa ou tinta com palha de aço fina, 
seguida de lavagem com água e sabão neutro. 

OBSERVAÇÕES: 

A-) A obra deverá ser dirigida por engenheiro/arquiteto da contratada, devidamente habilitado junto ao 
Conselho Regional (CREA/CAU). 

B) À Contratante, reserva-se o direito de exercer a fiscalização da obra por intermédio da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

C) A fiscalização transmitirá por escrito à contratada, suas instruções, ordens e reclamações, 
competindo-lhe decidir os casos de dúvida que surgirem no decorrer da execução da obra. 
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D) A fiscalização da Prefeitura Municipal de Guaranésia vai exigir da firma vencedora, a uniformização 
e E.P.I (capacete, botinas, etc.), dos funcionários que irão trabalhar na referida obra, conforme 
Normas de Segurança do Trabalho. 

 
EDUARDO DOS SANTOS 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA-73711 
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ANEXO VI - CARTA PROPOSTA COMERCIAL 
 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Guaranésia 

A/C Comissão Permanente de Licitação  

Referência: Tomada de Preços 003/2017 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por 

_________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no 

Edital da Tomada de Preços em epígrafe, após análise do referido instrumento convocatório 

e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a executar as obras objeto desta 

licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

 

1. O objeto da presente proposta é a instalação e aquisição de um elevador para o Paço 

Municipal. 

 

2. O preço proposto para a obra e dos serviços é de R$ (__________________); conforme 

planilha de preços e serviços e cronograma em anexos. 

 

3 - O prazo para execução das obras e dos serviços de engenharia é de___ (_______) meses, 

contados do recebimento da Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro em 

anexo. 

 

4. Em cada preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação do 

serviço, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, manutenção e abastecimento de 

maquinários e caminhões, transportes, alimentação etc. 

 

5. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas 

que envolvem as mercadorias licitadas. 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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6. A presente proposta é válida pelo prazo de ___(   ) dias (mínimo de 60 dias) contados a 

partir da data final para entrega dos envelopes. 

 

7. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional 

para os serviços que integram esta proposta.  

 

Segue anexa a Planilha Orçamentária com os quantitativos e preços unitários e totais, bem 

como detalhamento do BDI, demonstrando sua composição. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Nome 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO E BDI. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO 
OBRA:CONSTRUÇÃO DE ELEVADOR 

ELETRICO COM ACESSIBILIDADE   

Engenheiro Eduardo dos Santos / Crea-

MG 73.711/D     
ENDEREÇO: PRAÇA RUI BARBOSA, 40 - 

CENTRO - GARANÉSIA/MG   

ART- 

        

                 
BASE=SINAPI- 04/2017 (NÃO DESONERADO) 

/ BELO HORIZONTE Leis Sociais SINAPI 

BDI PADRÃO 

    

DATA: 

12/07/2017   

120,49%(HORA) 

76,74%(MÊS) 22,04%   

          

BDI 

EQUIPA

MENTOS   0,00%   

ITEM 
CÓDIG

O D E S C R I Ç Ã O UNID. 
  MEMÓRIA DE 

CÁLCULO QUANT. 
R$ 

UNIT. SEM BDI COM BDI 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES             

1.1 
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO M2 
base 2,00 m x 
altura1,25 m 2,50 318,10 795,25 970,52 

1.2 

93181 

FECHAMENTO TEMPORÁRIO 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA E=12MM, 
COM REAPROVEITAMENTO 
1,5X M2 2,00 m x 8,00 m 16,00 48,80 780,80 952,89 

1.3 

73992/1 

LOCACAO CONVENCIONAL 
DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO M3 2,00 m x 2,40 m 4,80 10,53 50,54 61,68 

1.4 
85375 

REMOCAO DE BLOKRET 
COM EMPILHAMENTO M2 2,50 m x 2,00 m 5,00 10,89 54,45 66,45 
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1.5 

85334 
RETIRADA DE ESQUADRIAS 
METALICAS M2 

Retirada da janela 
da sala de 

licitação: 2,00 m x 
1,20 m 2,40 13,65 32,76 39,98 

1.6 

73899/2 

DEMOLICAO DE ALVENARIA 
DE TIJOLOS FURADOS 
S/REAPROVEITAMENTO M3 

Demolição de 
alvenaria, abertura 
das  portas: 1,10 m 
x 2,50m alt x 0,25 
m espessura x 3 

unidades + 
abertura janela 
sala de licitação 

1,50 m x 1,20 m x 
0,25 m espessura 2,51 77,88 195,48 238,56 

1.7 

73899/2 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
DEMOLIDO EM CARRINHO 
DE MAO M3 

Demolição de 
alvenaria, abertura 
das  portas: 1,10 m 
x 2,50m alt x 0,25 
m espessura x 3 

unidades + 
abertura janela 
sala de licitação 

1,50 m x 1,20 m x 
0,25 m espessura 2,51 19,64 49,30 60,16 

                  

          Sub-Total 1.163,33 2.390,25 

1.2   MOVIMENTO DE TERRA             

1.2.1 

93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALAS. AF_03/2016 

 M3  

caixa elevador 
2,00 m larg x 2,10 
m comp. X  2,05 m 

alt. + blocos de 
fundação: 0,60 m3   9,21 53,99 497,25 606,84 

1.2.2 

COMPO
SIÇÃO 

001 

REGULARIZACAO E 
COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO  M2  

caixa elevador 
2,00 m larg x 2,10 

m comp. 4,20 4,32 18,14 22,14 
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1.2.3 

72897 
CARGA MANUAL DE 
ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 

 M3  

volume escavado: 
9,21 m3  + 

demolição de 
alvenaria: 2,51 m3 11,72 17,99 210,84 257,31 

1.2.4 

72843 

TRANSPORTE COMERCIAL 
COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA  TXKM  

vol. 9,21 m3 + 2,51 
m3 x 1,6 ton peso 
esp. X  10,0 km 187,52 0,58 108,76 132,73 

1.2.5 

94044 

ESCORAMENTO DE VALA, 
TIPO PONTALETEAMENTO, 
COM PROFUNDIDADE DE 0 A 
1,5 M, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016  M2  

ESCORAMENTO: 
(2,00m + 2,10m + 
2,0m + 2,10m) x 

1,60 m alt 13,12 21,08 276,57 337,53 

                  

          Sub-Total 2.694,35 1.356,56 

1.3   
INFRA ESTRUTURA - 
FUNDAÇÕES             

1.3.1 

COMPO
SIÇÃO 

002 
PERFURAÇAO DE ESTACA 
TRADO D= 25 CM  M  4 unid. X 5,00 m 20,00 26,18 523,60 639,00 

1.3.2 

95240 

LASTRO DE CONCRETO, E = 
3 CM, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO. AF_07_2016  M2  

caixa elevador 
2,00 m larg x 2,10 
m comp. X  0,03 m 

esp. 1,26 10,94 13,78 16,82 

1.3.3 

5970 
FORMA TABUA PARA 
CONCRETO EM FUNDACAO, 
C/ REAPROVEITAMENTO 2X.  M2  

forma blocos 
fudação: 4,40 m2 + 

formas vigas 
baldrame: 6,04 m2 10,44 62,35 650,93 794,40 

1.3.4 

95576 

MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_11/2016  KG  

 brocas 4 unid:  
19,0 kg 19,00 9,28 176,32 215,18 
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1.3.5 

92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 
MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015  KG  

brocas 4 unid.: 
9,90 kg + vigas 

baldrames: 5,10 kg 15,00 7,52 112,80 137,66 

1.3.6 
92883 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-25 DE 8.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015  KG  brocas 4 unid.  19,00 8,94 169,86 207,30 

1.3.7 

92884 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-25 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015  KG  

blocos de 
fundação 4 unid: 
24,5 kg + vigas 

baldrames: 21,3 kg 45,80 7,58 347,16 423,68 

1.3.8 

94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, 
TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016  M3  

brocas 4 unid.: 
0,98 m3 + blocos 
de fundação: 0,60 

m3 1,58 272,12 429,95 524,71 

1.3.9 

94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016  M3  

vigas baldrame: 
0,34 m3 0,34 265,83 90,38 110,30 

1.3.10 

74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO 
MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES  M3  

brocas: 0,98 m3 + 
blocos de 

fundação: 0,60 m3 
+ vigas baldrame: 

034 m3 1,92 93,52 179,56 219,13 

                  

          Sub-Total 2.694,35 3.288,19 

1.4   SUPERESTRUTURA             
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1.4.1 

92412 

MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE PILARES 
RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES 
COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015  M2  

Pilares dos 
pavimentos: poço 

do elevador, terreo, 
segundo, terceiro e 

cobertura: 13,93 
m2 x 4 unidades 55,72 73,10 4.073,13 4.970,85 

1.4.2 

92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 
MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015  KG  

Pilares dos 
pavimentos: poço 

do elevador, terreo, 
segundo, terceiro e 
cobertura: 87,60 kg 87,60 7,52 658,75 803,94 

1.4.3 

92884 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-25 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015  KG  

Pilares dos 
pavimentos: poço 

do elevador, terreo, 
segundo, terceiro e 
cobertura: 219,60 

kg 219,60 7,58 1.664,57 2.031,44 

1.4.4 

92718 

CONCRETAGEM DE 
PILARES, FCK = 25 MPA,  
COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR 
OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015  M3  

Pilares dos 
pavimentos: poço 

do elevador, terreo, 
segundo, terceiro e 
cobertura: 2,88 m3 2,88 393,71 1.133,88 1.383,79 

1.4.5 

92448 

MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015  M2  

Vigas terreo, 
segundo, terceiro e 

cobertura: 43,75 
m2 43,75 89,42 3.912,13 4.774,36 
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1.4.6 

92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 
MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015  KG  

Vigas terreo, 
segundo, terceiro e 
cobertura: 36,90 kg 36,90 7,52 277,49 338,65 

1.4.7 

92884 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-25 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015  KG  

Vigas terreo, 
segundo, terceiro e 
cobertura: 154,10 

kg 154,10 7,58 1.168,08 1.425,52 

1.4.8 

94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016  M3  

Vigas terreo, 
segundo, terceiro e 
cobertura: 2,49 m3 2,49 265,83 661,92 807,80 

1.4.9 

92873 

LANÇAMENTO COM USO DE 
BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015  M3  

Vigas terreo, 
segundo, terceiro e 
cobertura: 2,49 m3 2,49 147,48 367,23 448,16 

1.4.10 

92485 

MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 
20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  M2  

Lajes terreo, 
segundo, terceiro e 
cobertura: 7,36 m2 7,36 105,91 779,50 951,30 

1.4.11 

92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 
MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015  KG  

Lajes terreo, 
segundo, terceiro e 
cobertura: 27,40 kg 27,40 7,52 206,05 251,46 

1.4.12 

92792 

CORTE E DOBRA DE AÇO 
CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 
MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015  KG  

Lajes terreo, 
segundo, terceiro e 
cobertura: 16,00 kg 16,00 7,28 116,48 142,15 
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1.4.13 
92883 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO 
CA-25 DE 8.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015  KG  

Lajes  poço do 
elevador e 

cobertura: 45,00 kg 45,00 8,94 402,30 490,97 

1.4.14 

94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016  M3  

Lajes poço do 
elevador, terreo, 

segundo, terceiro e 
cobertura: 1,25 m3 1,25 265,83 332,29 405,52 

1.4.15 

92873 

LANÇAMENTO COM USO DE 
BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015  M3  

Lajes poço do 
elevador, terreo, 

segundo, terceiro e 
cobertura: 1,25 m3 1,25 147,48 184,35 224,98 

                  

          Sub-Total 15.938,13 19.450,90 

1.5   PAREDES E PAINÉIS             

1.5.1 

89453 

ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39 CM, (ESPESSURA 
14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 
SEM VÃOS, UTILIZANDO 
PALHETA. AF_12/2014 M2 

Fechamento de 
alvenaria no poço 
do elevador: 7,39 

m2 7,39 43,78 323,53 394,84 

1.5.2 

87509 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 14X9X19CM (ESPESSURA 
14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM M2 

Fechamento de 
alvenaria paredes: 
frontais, fundos e 
cobertura: 39,37 

m2 + vão da janela 
da sala de 

licitação: 2,00m x 
1,20 m: 2,40 m2 = 

41,77 m2 41,77 104,63 4.370,40 5.333,63 
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PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

                  

          Sub-Total 4.693,93 5.728,47 

1.6   ESQUADRIAS             

1.6.1 

94562 

JANELA DE AÇO DE 
CORRER, 4 FOLHAS, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
SEM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 

JANELA SALA 
LICITAÇÃO 1,50m 

X 1,20 m 1,80 361,10 649,98 793,24 

                  

          Sub-Total 649,98 793,24 

1.7   COBERTURA             

1.7.1 

92566 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E PARA TELHA 
ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015 M2 

COBERTURA DO 
ELEVADOR: 2,15 
m x 1,70 m = total 

3,66 m2 3,66 12,70 46,48 56,73 

1.7.2 

94210 

TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA M2 

COBERTURA DO 
ELEVADOR: 2,15 
m x 1,70 m = total 

3,66 m2 3,66 29,74 108,85 132,84 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2016 

1.7.3 

94229 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 
CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 M2 Lateral de 1,70 m 1,70 94,74 161,06 196,56 

1.7.4 

94450 

RUFO EM FIBROCIMENTO 
PARA TELHA ONDULADA E = 
6 MM, ABA DE 26 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 M2 

Faces 2,15m +  
1,70 m + 2,15 m = 

6,00 m 6,00 37,78 226,68 276,64 

                  

          Sub-Total 543,07 662,76 

1.8   VIDROS E PLÁSTICOS             

1.8.1 
72117 

VIDRO LISO COMUM 
TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 4MM M2 

JANELA SALA 
LICITAÇÃO 1,50m 

X 1,20 m 1,80 88,66 159,59 194,76 

                  

          Sub-Total 159,59 194,76 

1.9   REVESTIMENTOS INTERNOS             

1.9.1 

87878 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 M2 

COBERTURA DO 
ELEVADOR: 2,15 
m x 1,70 m = total 

3,66 m2 11,71 2,98 34,90 42,59 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1.9.2 

87547 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 M2 

COBERTURA DO 
ELEVADOR: 2,15 
m x 1,70 m = total 

3,66 m2 11,71 15,65 183,26 223,65 

1.9.3 

87419 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
GESSO DESEMPENADO 
(SEM TALISCAS) EM 
PAREDES DE AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5M², 
ESPESSURA DE 0,5CM. 
AF_06/2014 M2 Lateral de 1,70 m 11,71 13,87 162,42 198,21 

                  

          Sub-Total 380,58 464,45 

1.10   FORROS             

1.10.1 

73986/1 

FORRO DE GESSO EM 
PLACAS 60X60CM, 
ESPESSURA 1,2CM, 
INCLUSIVE FIXACAO COM 
ARAME M2 

TETO FRENTE 
ELEVADOR: 0,30 

m x 1,10m x 3 
unidades 0,99 32,98 32,65 39,85 

1.10.2 

87413 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
GESSO DESEMPENADO 
(SEM TALISCAS) EM TETO 
DE AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5M², 
ESPESSURA DE 0,5CM. 
AF_06/2014 M2 

TETO FRENTE 
ELEVADOR: 0,55 

m x 1,10m x 3 
unidades 1,82 19,17 34,89 42,58 

                  

          Sub-Total 67,54 82,43 

1.11   
REVESTIMENTOS 
EXTERNOS             

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1.11.1 

89453 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 M2 

PAREDE 
EXTERNA 

ELEVADOR 9,95 
m x 2,00 m: 19,90 

m2 + CAIXOTE 
COBERTURA  

(2,55 m + 2,55 m + 
1,70 m + 1,70 m) x 

1,00 m: 8,50 m2 
total: 28,40 m2 28,40 4,44 126,10 153,89 

1.11.2 

87509 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA 
EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014 M2 

PAREDE 
EXTERNA 

ELEVADOR 9,95 
m x 2,00 m: 19,90 

m2 + CAIXOTE 
COBERTURA  

(2,55 m + 2,55 m + 
1,70 m + 1,70 m) x 

1,00 m: 8,50 m2 
total: 28,40 m2 28,40 24,68 700,91 855,39 

                  

          Sub-Total 827,01 1.009,28 

1.12   PINTURA             

1.12.1 

88412 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014 M2 

PAREDE 
EXTERNA 

ELEVADOR 9,95 
m x 2,00 m: 19,90 

m2 + CAIXOTE 
COBERTURA  

(2,55 m + 2,55 m + 
1,70 m + 1,70 m) x 

1,00 m: 8,50 m2 
total: 28,40 m2 28,40 1,49 42,32 51,64 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1.12.2 

95623 
APLICAÇÃO MANUAL DE 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PANOS SEM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 M2 

PAREDE 
EXTERNA 

ELEVADOR 9,95 
m x 2,00 m: 19,90 

m2 + CAIXOTE 
COBERTURA  

(2,55 m + 2,55 m + 
1,70 m + 1,70 m) x 

1,00 m: 8,50 m2 
total: 28,40 m2 28,40 7,26 206,18 251,63 

1.12.3 

88487 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2 

PAREDES 
FRONTAIS DO 

ELEVADOR: 9,31 
m2 + 

FECHAMENTO 
VÃO JANELA 

SALA DE 
LICITAÇÃO: 2,40 

m2 + TETO 
FRENTE AO 

ELEVADOR: 1,82 
m2 = total 13,53 

m2 13,53 7,04 95,25 116,24 

                  

          Sub-Total 343,75 419,51 

1.13   PISOS             

1.13.1 

87620 

CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
2CM. AF_06/2014 M2 

PISO FRENTE 
ELEVADOR: 0,55 

m x 1,10m x 3 
unidades 1,82 21,89 39,84 48,62 

1.13.2 
87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS 
TIPO GRÊS DE DIMENSÕES M2 

PISO FRENTE 
ELEVADOR: 0,55 1,82 45,14 82,15 100,26 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. 
AF_06/2014 

m x 1,10m x 3 
unidades 

                  

          Sub-Total 121,99 148,88 

1.14   EQUIPAMENTOS             

1.14.1 

COTAÇ
ÃO 

ELEVADDOR SEM CASA DE 
MÁQUINA COM 
ACESSIBILIDADE UM 

ELEVADOR SEM 
CASA DE 

MAQUINAS, COM 
ACESSIBILIDADE 
CAPACIDADE 8 

PESSOAS / COM 
3 ENTRADAS E 3 

PARADAS 1,00 
83.600,0

0 83.600,00 83.600,00 

                  

          Sub-Total 83.600,00 83.600,00 

1.15   SERVIÇOS FINAIS             

1.15.1 

9537 

LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 

ÁREA EXTERNA 
ELEVADOR: 5,12 
m x 2,00m: 10,24 

m2 + 
FECHAMENTO 
TEMPORÁRIO: 

2,00 m X 8,00 m: 
16,00 m2 + 
FRENTE 

ELEVADOR: 2,00 
m x 2,00 m x 3 
PAVIMENTOS: 

12,00 m2 =  38,24 2,07 79,16 96,60 

                  

          Sub-Total 79,16 96,60 

          TOTAL 113.956,76 119.686,28 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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 ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE 

: BELO HORIZONTE        
 REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO 

: 02/2014        

 Declaro que os encargos sociais atendem aos 

encargos sociais ao estabelecido no SINAPI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARANÉSIA     
 da unidade de federação em questão, com 

desoneração.        

          

   RESP. TÉCNICO       

   CREA:       
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PLANILHA DESONERADA 
 

                  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO 
OBRA:CONSTRUÇÃO DE ELEVADOR 

ELETRICO COM ACESSIBILIDADE   
Engenheiro Eduardo dos Santos / Crea-MG 73.711/D     

ENDEREÇO: PRAÇA RUI BARBOSA, 40 - 

CENTRO - GARANÉSIA/MG   

ART- 

        

                 
BASE=SINAPI- 04/2017 (DESONERADA) / BELO 

HORIZONTE Leis Sociais SINAPI 

BDI PADRÃO 

    

DATA: 

12/07/2017   

120,49%(HORA) 

76,74%(MÊS) 28,08%   

          BDI EQUIPAMENTOS   0,00%   

ITEM CÓD. D E S C R I Ç Ã O UNID. 
  MEMÓRIA DE 

CÁLCULO QUANT. R$ UNIT. SEM BDI COM BDI 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES             

1.1 
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO M2 
base 2,00 m x 
altura1,25 m 2,50 313,04 782,60 1.002,35 

1.2 

93181 

FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM 
CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA E=12MM, COM 
REAPROVEITAMENTO 1,5X M2 

2,00 m x 8,00 
m 16,00 45,80 732,80 938,57 

1.3 

73992/1 

LOCACAO CONVENCIONAL DE 
OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 1,50M, 
SEM REAPROVEITAMENTO M3 

2,00 m x 2,40 
m 4,80 10,06 48,29 61,85 

1.4 
85375 

REMOCAO DE BLOKRET COM 
EMPILHAMENTO M2 

2,50 m x 2,00 
m 5,00 9,75 48,75 62,44 

1.5 

85334 
RETIRADA DE ESQUADRIAS 
METALICAS M2 

Retirada da 
janela da sala 
de licitação: 

2,00 m x 1,20 
m 2,40 12,23 29,35 37,59 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1.6 

73899/2 

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 
TIJOLOS FURADOS 
S/REAPROVEITAMENTO M3 

Demolição de 
alvenaria, 

abertura das  
portas: 1,10 m 
x 2,50m alt x 

0,25 m 
espessura x 3 

unidades + 
abertura janela 

sala de 
licitação 1,50 m 
x 1,20 m x 0,25 

m espessura 2,51 69,69 174,92 224,04 

1.7 

73899/2 

TRANSPORTE DE MATERIAL 
DEMOLIDO EM CARRINHO DE 
MAO M3 

Demolição de 
alvenaria, 

abertura das  
portas: 1,10 m 
x 2,50m alt x 

0,25 m 
espessura x 3 

unidades + 
abertura janela 

sala de 
licitação 1,50 m 
x 1,20 m x 0,25 

m espessura 2,51 17,49 43,90 56,23 

                  

          Sub-Total 1.078,01 2.383,07 

1.2   MOVIMENTO DE TERRA             

1.2.1 

93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. 
AF_03/2016 

 M3  

caixa elevador 
2,00 m larg x 

2,10 m comp. X  
2,05 m alt. + 

blocos de 
fundação: 0,60 

m3   9,21 48,38 445,58 570,70 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1.2.2 

COMPOSI
ÇÃO 001 

REGULARIZACAO E 
COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO  M2  

caixa elevador 
2,00 m larg x 
2,10 m comp. 4,20 3,85 16,17 20,71 

1.2.3 

72897 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

 M3  

volume 
escavado: 9,21 

m3  + 
demolição de 

alvenaria: 2,51 
m3 11,72 16,54 193,85 248,28 

1.2.4 

72843 
TRANSPORTE COMERCIAL COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

 TXKM  

vol. 9,21 m3 + 
2,51 m3 x 1,6 

ton peso esp. X  
10,0 km 187,52 0,57 106,89 136,90 

1.2.5 

94044 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 
PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  M2  

ESCORAMENT
O: (2,00m + 

2,10m + 2,0m + 
2,10m) x 1,60 

m alt 13,12 19,21 252,04 322,81 

                  

          Sub-Total 2.518,79 1.299,40 

1.3   INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES             

1.3.1 

COMPOSI
ÇÃO 002 

PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO 
D= 25 CM  M  

4 unid. X 5,00 
m 20,00 23,32 466,40 597,37 

1.3.2 

95240 

LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 
AF_07_2016  M2  

caixa elevador 
2,00 m larg x 

2,10 m comp. X  
0,03 m esp. 1,26 10,28 12,95 16,59 

1.3.3 

5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO 
EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X.  M2  

forma blocos 
fudação: 4,40 
m2 + formas 

vigas baldrame: 
6,04 m2 10,44 58,57 611,47 783,17 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1.3.4 

95576 

MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
8,0 MM. AF_11/2016  KG  

 brocas 4 unid:  
19,0 kg 19,00 8,74 166,06 212,69 

1.3.5 

92791 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015  KG  

brocas 4 unid.: 
9,90 kg + vigas 

baldrames: 
5,10 kg 15,00 7,08 106,20 136,02 

1.3.6 
92883 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-
25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015  KG  brocas 4 unid.  19,00 8,43 160,17 205,15 

1.3.7 

92884 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-
25 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015  KG  

blocos de 
fundação 4 

unid: 24,5 kg + 
vigas 

baldrames: 
21,3 kg 45,80 7,19 329,30 421,77 

1.3.8 

94964 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 
1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016  M3  

brocas 4 unid.: 
0,98 m3 + 
blocos de 

fundação: 0,60 
m3 1,58 264,19 417,42 534,63 

1.3.9 

94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016  M3  

vigas baldrame: 
0,34 m3 0,34 260,06 88,42 113,25 

1.3.10 

74157/4 
LANCAMENTO/APLICACAO 
MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES  M3  

brocas: 0,98 
m3 + blocos de 
fundação: 0,60 

m3 + vigas 
baldrame: 034 

m3 1,92 83,54 160,40 205,44 

                  

          Sub-Total 2.518,79 3.226,07 

1.4   SUPERESTRUTURA             
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1.4.1 

92412 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  M2  

Pilares dos 
pavimentos: 

poço do 
elevador, 

terreo, 
segundo, 
terceiro e 
cobertura: 

13,93 m2 x 4 
unidades 55,72 66,86 3.725,44 4.771,54 

1.4.2 

92791 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015  KG  

Pilares dos 
pavimentos: 

poço do 
elevador, 

terreo, 
segundo, 
terceiro e 
cobertura: 
87,60 kg 87,60 7,08 620,21 794,36 

1.4.3 

92884 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-
25 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015  KG  

Pilares dos 
pavimentos: 

poço do 
elevador, 

terreo, 
segundo, 
terceiro e 
cobertura: 
219,60 kg 219,60 7,19 1.578,92 2.022,29 

1.4.4 

92718 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 
= 25 MPA,  COM USO DE BALDES 
EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015  M3  

Pilares dos 
pavimentos: 

poço do 
elevador, 

terreo, 
segundo, 
terceiro e 

cobertura: 2,88 
m3 2,88 377,82 1.088,12 1.393,67 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1.4.5 

92448 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  M2  

Vigas terreo, 
segundo, 
terceiro e 
cobertura: 
43,75 m2 43,75 84,40 3.692,50 4.729,35 

1.4.6 

92791 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015  KG  

Vigas terreo, 
segundo, 
terceiro e 
cobertura: 
36,90 kg 36,90 7,08 261,25 334,61 

1.4.7 

92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-
25 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015  KG  

Vigas terreo, 
segundo, 
terceiro e 
cobertura: 
154,10 kg 154,10 7,19 1.107,98 1.419,10 

1.4.8 

94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016  M3  

Vigas terreo, 
segundo, 
terceiro e 

cobertura: 2,49 
m3 2,49 260,06 647,55 829,38 

1.4.9 

92873 
LANÇAMENTO COM USO DE 
BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015  M3  

Vigas terreo, 
segundo, 
terceiro e 

cobertura: 2,49 
m3 2,49 131,59 327,66 419,67 

1.4.10 

92485 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 
20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015  M2  

Lajes terreo, 
segundo, 
terceiro e 

cobertura: 7,36 
m2 7,36 98,29 723,41 926,55 

1.4.11 

92791 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, 
DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015  KG  

Lajes terreo, 
segundo, 
terceiro e 
cobertura: 
27,40 kg 27,40 7,08 193,99 248,46 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1.4.12 

92792 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, 
DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015  KG  

Lajes terreo, 
segundo, 
terceiro e 
cobertura: 
16,00 kg 16,00 6,88 110,08 140,99 

1.4.13 

92883 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-
25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015  KG  

Lajes  poço do 
elevador e 
cobertura: 
45,00 kg 45,00 8,43 379,35 485,87 

1.4.14 

94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016  M3  

Lajes poço do 
elevador, 

terreo, 
segundo, 
terceiro e 

cobertura: 1,25 
m3 1,25 260,06 325,08 416,36 

1.4.15 

92873 LANÇAMENTO COM USO DE 
BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015  M3  

Lajes poço do 
elevador, 

terreo, 
segundo, 
terceiro e 

cobertura: 1,25 
m3 1,25 131,59 164,49 210,68 

                  

          Sub-Total 14.946,03 19.142,88 

1.5   PAREDES E PAINÉIS             

1.5.1 

89453 

ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, 
UTILIZANDO PALHETA. 
AF_12/2014 M2 

Fechamento de 
alvenaria no 

poço do 
elevador: 7,39 

m2 7,39 42,10 311,12 398,48 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1.5.2 

87509 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO 
DEITADO) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 

Fechamento de 
alvenaria 
paredes: 

frontais, fundos 
e cobertura: 

39,37 m2 + vão 
da janela da 

sala de 
licitação: 2,00m 
x 1,20 m: 2,40 
m2 = 41,77 m2 41,77 95,56 3.991,54 5.112,37 

                  

          Sub-Total 4.302,66 5.510,85 

1.6   ESQUADRIAS             

1.6.1 

94562 

JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 
FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, SEM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 

JANELA SALA 
LICITAÇÃO 

1,50m X 1,20 m 1,80 354,94 638,89 818,29 

                  

          Sub-Total 638,89 818,29 

1.7   COBERTURA             

1.7.1 

92566 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 M2 

COBERTURA 
DO 

ELEVADOR: 
2,15 m x 1,70 
m = total 3,66 

m2 3,66 12,31 45,05 57,71 

1.7.2 

94210 

TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 M2 

COBERTURA 
DO 

ELEVADOR: 
2,15 m x 1,70 
m = total 3,66 

m2 3,66 29,30 107,24 137,35 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_06/2016 

1.7.3 

94229 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 M2 

Lateral de 1,70 
m 1,70 92,80 157,76 202,06 

1.7.4 

94450 

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA 
TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA 
DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 M2 

Faces 2,15m +  
1,70 m + 2,15 

m = 6,00 m 6,00 37,47 224,82 287,95 

                  

          Sub-Total 534,87 685,06 

1.8   VIDROS E PLÁSTICOS             

1.8.1 
72117 

VIDRO LISO COMUM 
TRANSPARENTE, ESPESSURA 
4MM M2 

JANELA SALA 
LICITAÇÃO 

1,50m X 1,20 m 1,80 87,18 156,92 200,99 

                  

          Sub-Total 156,92 200,99 

1.9   REVESTIMENTOS INTERNOS             

1.9.1 

87878 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 

COBERTURA 
DO 

ELEVADOR: 
2,15 m x 1,70 
m = total 3,66 

m2 11,71 2,76 32,32 41,39 

1.9.2 

87547 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, M2 

COBERTURA 
DO 

ELEVADOR: 
2,15 m x 1,70 
m = total 3,66 

m2 11,71 14,53 170,15 217,92 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

1.9.3 

87419 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) 
EM PAREDES DE AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5M², 
ESPESSURA DE 0,5CM. 
AF_06/2014 M2 

Lateral de 1,70 
m 11,71 12,98 152,00 194,68 

                  

          Sub-Total 354,46 453,99 

1.10   FORROS             

1.10.1 

73986/1 
FORRO DE GESSO EM PLACAS 
60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, 
INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME M2 

TETO FRENTE 
ELEVADOR: 

0,30 m x 1,10m 
x 3 unidades 0,99 31,32 31,01 39,71 

1.10.2 

87413 

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 
DESEMPENADO (SEM TALISCAS) 
EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 
0,5CM. AF_06/2014 M2 

TETO FRENTE 
ELEVADOR: 

0,55 m x 1,10m 
x 3 unidades 1,82 17,71 32,23 41,28 

                  

          Sub-Total 63,24 81,00 

1.11   REVESTIMENTOS EXTERNOS             

1.11.1 

89453 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 M2 

PAREDE 
EXTERNA 

ELEVADOR 
9,95 m x 2,00 
m: 19,90 m2 + 

CAIXOTE 
COBERTURA  
(2,55 m + 2,55 
m + 1,70 m + 28,40 4,05 115,02 147,32 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1,70 m) x 1,00 
m: 8,50 m2 

total: 28,40 m2 

1.11.2 

87509 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 M2 

PAREDE 
EXTERNA 

ELEVADOR 
9,95 m x 2,00 
m: 19,90 m2 + 

CAIXOTE 
COBERTURA  
(2,55 m + 2,55 
m + 1,70 m + 
1,70 m) x 1,00 

m: 8,50 m2 
total: 28,40 m2 28,40 23,01 653,48 836,98 

                  

          Sub-Total 768,50 984,30 

1.12   PINTURA             

1.12.1 

88412 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014 M2 

PAREDE 
EXTERNA 

ELEVADOR 
9,95 m x 2,00 
m: 19,90 m2 + 

CAIXOTE 
COBERTURA  
(2,55 m + 2,55 
m + 1,70 m + 
1,70 m) x 1,00 

m: 8,50 m2 
total: 28,40 m2 28,40 1,43 40,61 52,02 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1.12.2 

95623 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM 
PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 
AF_11/2016 M2 

PAREDE 
EXTERNA 

ELEVADOR 
9,95 m x 2,00 
m: 19,90 m2 + 

CAIXOTE 
COBERTURA  
(2,55 m + 2,55 
m + 1,70 m + 
1,70 m) x 1,00 

m: 8,50 m2 
total: 28,40 m2 28,40 6,75 191,70 245,53 

1.12.3 

88487 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 

PAREDES 
FRONTAIS DO 
ELEVADOR: 

9,31 m2 + 
FECHAMENTO 
VÃO JANELA 

SALA DE 
LICITAÇÃO: 
2,40 m2 + 

TETO FRENTE 
AO 

ELEVADOR: 
1,82 m2 = total 

13,53 m2 13,53 6,69 90,52 115,93 

                  

          Sub-Total 322,83 413,48 

1.13   PISOS             

1.13.1 

87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014 M2 

PISO FRENTE 
ELEVADOR: 

0,55 m x 1,10m 
x 3 unidades 1,82 20,79 37,84 48,46 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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1.13.2 

87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_06/2014 M2 

PISO FRENTE 
ELEVADOR: 

0,55 m x 1,10m 
x 3 unidades 1,82 43,50 79,17 101,40 

          Sub-Total 117,01 149,86 

1.14   EQUIPAMENTOS             

1.14.1 

COTAÇÃ
O 

ELEVADDOR SEM CASA DE 
MÁQUINA COM ACESSIBILIDADE UM 

ELEVADOR 
SEM CASA DE 

MAQUINAS, 
COM 

ACESSIBILIDA
DE 

CAPACIDADE 
8 PESSOAS / 

COM 3 
ENTRADAS E 
3 PARADAS 1,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 

                  

          Sub-Total 83.600,00 83.600,00 

1.15   SERVIÇOS FINAIS             

1.15.1 

9537 

LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 

ÁREA 
EXTERNA 

ELEVADOR: 
5,12 m x 

2,00m: 10,24 
m2 + 

FECHAMENTO 
TEMPORÁRIO: 
2,00 m X 8,00 
m: 16,00 m2 + 

FRENTE 
ELEVADOR: 
2,00 m x 2,00 

m x 3 
PAVIMENTOS: 

12,00 m² =  38,24 1,87 71,51 91,59 

http://www.prefguaranesia.mg.gov.br/
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          Sub-Total 71,51 91,59 

          TOTAL 111.992,53 119.040,83 

ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : 

BELO HORIZONTE        
REF.COLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : 

02/2014        

Declaro que os encargos sociais atendem aos encargos 

sociais ao estabelecido no SINAPI  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA     
da unidade de federação em questão, com 

desoneração.        

   RESP. TÉCNICO       

   CREA:       
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PLANILHA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS 

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 
 

 

 

 

 

 

PLANILHA (EXEMPLIFICATIVA) DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS BENEFÍCIOS E 

DESPESAS INDIRETAS (BDI) 

 

1.1 Administração central 

(Adm) 

Corresponde ao custo da administração ou gerência da obra no local 

de sua realização. É representado pela mão de obra, veículos, taxas e 

emolumentos, móveis e utensílios e etc. 

1.2 PIS (Imp) 
Imposto federal, Lei 9.718, devido sobre a Receita Operacional 

(faturamento + demais receitas operacionais (financeira e etc). 

1.3 COFINS (Imp) 
Imposto federal, Lei 9.718, devido sobre a Receita Operacional 

(faturamento + demais receitas operacionais (financeira e etc). 

1.4 ISSQN  (Imp) 
Imposto municipal.O valor praticado pela Prefeitura Municipal de 

Guaranésia  é de 5%. 

1.5 
Despesas financeiras e 

seguros (Def) 

Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária 

decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data 

da receita 

correspondente” 

1.6 Riscos e imprevistos (Ris) 

Imprevistos normais de obra e falhas nos editais, projetos, 

especificações, aplica-se quando não estão disponíveis todas as 

informações necessárias ao cálculo detalhado do orçamento.  

1.7 Lucro bruto (LB) Representa o lucro líquido projetado.. 

1.8 Garantia (Ga) 

A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que 

prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de 

garantia nas contratações de obras, serviços e compras. 

 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO % 

Adm Administração central  

LB Lucro bruto  

Ga Garantia  

Def Despesas financeiras e seguros  

Ris Riscos e imprevistos  

   

Imp IMPOSTOS  

1 PIS 0,65% 

2 COFINS 3,00% 

3 

ISSQN (valor praticado pela Prefeitura Municipal de 

Guaranésia) 5% 

  Total Imp 8,65% 
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TOTAL DESTE BDI..................................  

 

Todos os itens deverão ter valor positivo, no mínimo 0,01%. 

 

PLANILHA (EXEMPLIFICATIVA) DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS BENEFÍCIOS E 

DESPESAS INDIRETAS (BDI) 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários 

de cada item de serviço.  

Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada  

A fórmula proposta pela Prefeitura Municipal de Guaranésia para cálculo do BDI é: 

 

BDI= (1/(1-Imp))x(1+Adm)x(1+Def)x(1+Ris)x(1+LB)x(1+Ga)-1 

 

onde: 

 

Imp= Impostos e taxas incidentes sobre faturamento 

Adm= Despesas Administração Central 

Def= Despesas financeiras e seguros 

Ris= Riscos e imprevistos 

LB= Lucro Bruto 

Ga= Garantia. 

 

 

O percentual de BDI empregado no Orçamento fornecido pela Prefeitura Municipal de 

Guaranésia é meramente exemplificativo. Nessa mesma linha, abaixo se discrimina percentuais aptos a 

conduzir um BDI de 30%: 

 

IMP = 8,65 %; 

ADM = 7,045 %; 

Def=0,80% 

RIS = 1,08 %; 

LB = 8,45%. 

Ga=0,40% 

 

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram: 

ISS = 5% 

PIS = 0,65%; 

COFINS = 3,00%; 

 

 

 

Obs:Os Tributos Federais e Municipal (IMP), os primeiros resultam num valor total e fixo de 3,65% e 

o último é de 2,5% valor praticado pela  Prefeitura Municipal de Guaranésia. 
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ANEXO VIII - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

Ordem de Serviços nº _________ 

Referente à execução de instalação e aquisição de um elevador para o Paço Municipal. 

 

Referência: 

Processo nº 155/2017 

Tomada de Preços 003/2017 

 

Valor do contrato R$ _______________ (valor por extenso). 

 

À____________________________________________ (empresa contratada) 

 

 

 

Pela presente ordem de serviços, autorizamos a_________________________________ 

(empresa contratada) a iniciar na data de ______ de _______________ de 2017 os serviços 

que menciona o contrato acima epigrafado, celebrado entre a Administração Municipal de 

Guaranésia e a empresa supracitada. 

 

 

 

Guaranésia, _______ de _______ de 2017 

 

 

 

____________________________ 

(nome e cargo por extenso) 
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 
DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E 

NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 
 

 

Empregador Pessoa Jurídica 

 

 

Ref.: TP Nº 003/2017 

PROCESSO Nº 155/2017 

 

_______________________________________, inscrito no CNPJ n.º 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 

_____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º________________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n.º 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 dezesseis anos.  

 

 Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

Local e data 

 

___________________________________________ 

(Representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NO QUADRO DA EMPRESA 
NÃO HÁ FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA. 

 
 
 
Empregador Pessoa Jurídica 
 
 
 
Ref.: TP Nº 003/2017 

PROCESSO Nº 155/2017 

 
 
 
 

_______________________________________, inscrito no CNPJ n.º 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) 

_____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º________________________ e do CPF n.º __________________________, DECLARA, 

para fins do disposto no art. 9º inciso III do da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não 

há funcionário público do município de Guaranésia, em seu quadro empresarial.  

 
 
 
 
  
 
 
 

Local e data 
 

___________________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 
 
 
 
À Prefeitura de Guaranésia 

 

Ref.: TP Nº 003/2017 

PROCESSO Nº 155/2017 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome da empresa) __________________________, inscrita(o) no CNPJ 

sob o nº _________________________, com sede na ___________________ (endereço 

completo), interessada(o) em participar do Pregão n.º 073/2017, instaurado pela Prefeitura 

Municipal de Guaranésia, declara, sob as penas da Lei, a inexistência de fato impeditivo 

a sua habilitação e se obriga a comunicar a superveniência do mesmo.  

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local e data 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 

(Assinatura/nome/RG) 
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ANEXO XII - MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

TP Nº 003/2017 

PROCESSO Nº 155/2017 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ 

nº _________________, por seu representante legal o Sr. (a) 

_______________________________, portador da cédula de identidade 

nº________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da Lei, 

para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006, com as alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014, 

que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir otratamento 

favorecido estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. 

 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do 

Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

Local e Data 

 

.......................................................... 

Nome e assinatura da Licitante 
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ANEXO XIII - TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

   

 

  A proponente licitante ________________, participante do processo 

administrativo referente à Tomada de Preço n.º 003/2017, destinado à instalação e aquisição 

de um elevador no Paço Municipal de Guaranésia, compromete-se a manter um Responsável 

Técnico até a conclusão da obra e caso seja necessário a mudança do responsável, a 

prefeitura será previamente avisada para analisar a troca. 

  Declaramos ainda que na hipótese de descumprirmos o presente 

compromisso, estaremos desobedecendo ao comando do §10 do art. 30 da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993, estando sujeitos às consequências previstas no art. 88 da 

referida lei. 

 

 

 

Local e data 

 

 

.................................................................................................... 

Nome, CPF, Identidade e Assinatura do proponente 
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