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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2020 

CONCORRÊNCIA Nº 004/2020 
 

O Município DE GOIANA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.150.043/0001-07, 
através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria nº 
456/2018, alterada pela Portaria nº 131/2019 e 355/2019,torna público que realizará 
licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço global, mediante o 
regime de empreitada por preço unitário a qual será regida pela Lei Federal nº 
8.666/93, bem como legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e 
seus Anexos. 

 
Data de entrega e abertura dos envelopes: 16 de abril de 2020 
Horário: 09:30 hs 
Endereço: Avenida Mal. Deodoro da Fonseca, S/N – Goiana/PE. 
 
 
ANEXOS DO EDITAL 
 
Anexo I – Projeto Executivo; 
Anexo II – Planilha Orçamentária;   
Anexo III – Memória de cálculo; 
Anexo IV – Cronograma físico-financeiro; 
Anexo V– BDI; 
Anexo VI–Modelo da declaração da legislação trabalhista de menor; 
Anexo VII–Modelo da declaração de inexistência de fatos supervenientes; 
Anexo VIII - Minuta do Contrato;  
Anexo IX - Declaração de visita; 
Anexo X – Modelo de carta proposta de preços; 
Anexo XI – Modelo da declaração de disponibilidade dos equipamentos e de pessoal 
técnico especializado; 
Anexo XII – Modelo de carta de credenciamento. 
 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada em 
Engenharia, visando reestruturação e modernização do ESTADIO MUNICIPAL DE 
GOIANA / PE, conforme especificações contidas no ANEXO I – Projeto Executivo – 
memorial descritivo, planilha orçamentária e nos demais anexos que integram o 
presente edital. 
 
2. DO VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO  
 
2.1. O preço base de referência para contratação, com base no orçamento do projeto 
é de R$ 4.640.954,40 (quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e 
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cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) , já incluído BDI e todos os custos 
incidentes, que será o preço máximo admissível para a contratação das obras e 
serviços objeto desta licitação, obtidos com base na tabela SINAPI de dezembro de 
2019 e EMLURB de 2018.  
 
3. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
3.1. Os recursos financeiros para o custeio das despesas decorrentes desta licitação, 
serão oriundos da dotação orçamentária abaixo descrita: 
 

• Dotação Orçamentária: 15.451.0226.1061.0000 

• Elemento da Despesa: 4.4.90.51 

• Fonte de recurso: 001.001  

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO  
 
4.1. Poderão participar deste certame licitatório quaisquer empresas interessadas, 
que na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto, conforme disposição 
do  Art. 22, II, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, e que cujo objeto social seja compatível 
com o objeto da licitação. 
 
4.2. Não poderão participar desta licitação: 
 
4.2.1. Empresas que estejam suspensas de participarem de licitações promovidas 
pela Administração Municipal;  
 
4.2.2. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública;  
 
4.2.3. Empresas enquadradas no Art. 9º da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos;  
 
4.2.4. Empresas que estejam sob o regime de falência ou concordata; 
 
4.2.5. Empresas reunidas em consórcio, uma vez que o objeto a ser licitado não 
apresenta complexidade que torne restrito o universo de possíveis licitantes. 
 
5. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE 
PROPOSTA DE PREÇOS  
 
5.1. Os documentos relativos à habilitação e a proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes lacrados, opacos e rubricados, com a 
identificação da licitante, contendo as seguintes identificações: 
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ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº _____/2020 

CONCORRÊNCIA Nº _____/2020 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Engenharia, visando 
reestruturação e modernização ESTADIO MUNICIPAL DE GOIANA / PE. 

PROPONENTE: (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail). 

 

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº _____/2020 

CONCORRÊNCIA N° _____/2020 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Engenharia, visando 
reestruturação e modernização ESTADIO MUNICIPAL DE GOIANA / PE. 

PROPONENTE: (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail). 

 
5.2. A colocação de documento(s) de um envelope em outro acarretará a inabilitação 
ou desclassificação da licitante. 
 
5.3. Caso seja necessária à apresentação em mais de um envelope o número do 
envelope deverá ter sequente uma letra do alfabeto, exemplo, no Envelope 01: 01-A, 
01-B, 01-C,.................., devidamente identificados. 
 
5.4. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio 
similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues 
até 24 horas antes da abertura da sessão pública, ficando sob responsabilidade da 
licitante o recebimento tempestivo da documentação. 
 
5.4.1. Nesta hipótese, os 02(dois) envelopes deverão ser acondicionados em 
invólucro único, não devassável, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte 
identificação: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº _____/2020 
CONCORRÊNCIA Nº _____/2020 
END: AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSÊCA, 
S/N, CENTRO – GOIANA-PE, CEP: 55.900-000. 
SESSÃO EM: ___/___/2020, ÀS ___HS 
 

 
5.5. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não 
serão aceitos. 

mailto:cplgoiana@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

 
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, S/N– Centro, Goiana/PE - CEP: 55.900-000 – Fone: 81.3626-4130 

E-mail: cplgoiana@gmail.com 
Página 4 de 96 

 
 

 

 
5.6. Os documentos provenientes do exterior deverão ser redigidos na língua oficial 
do país de origem e traduzidos para a língua portuguesa, por tradutor juramentado, 
com reconhecimento de firmas por notário público, reconhecido pela autoridade 
consular brasileira do local. 
 
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01)  
 
6.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor integrante da Comissão de 
Licitação. 
 
6.1.1. A autenticação de cópias, para efeito de atendimento ao disposto no caput, 
poderá ocorrer mediante a apresentação do documento original, até 24 horas do dia 
anterior à sessão de abertura das propostas, no local indicado no preâmbulo deste 
edital. 
 
6.1.2. Em nenhuma hipótese, tais documentos poderão conter borrões, emendas, 
rasuras, entrelinhas ou o uso de corretivo. 
 
6.1.3. Não será permitida a efetuação de autenticações durante a sessão. 
 
6.2. Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão 
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo 
previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal, ficando a licitante 
responsável por juntar a respectiva comprovação. 
 
6.3. Os documentos de habilitação devem ser apresentados, preferencialmente, com 
todas as folhas rubricadas e numeradas, 
 
6.4. Os documentos exigidos para habilitação jurídica, regularidade fiscal e 
trabalhista, e qualificação econômico-financeira, podem ser substituídos pelo CRC 
(Certificado de Registro Cadastral) da Prefeitura Municipal de Goiana, desde que no 
mesmo conste referência ao documento em substituição, no prazo de validade. 
 
6.5. Documentos relativos à Habilitação Jurídica: 
 
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
b.1). Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
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c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 
 
d) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização. 
 
6.6. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPJ); 

 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, conforme 
o caso, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto da licitação; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, incluindo a regularidade junto à Previdência Social; 

 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio   
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;  

 
f) Prova de regularidade social relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
– FGTS; 

 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou certidão positiva com 
efeitos de negativa; 
 
6.7. Documentos relativos à Qualificação Técnica: 
 
6.7.1. Da Qualificação Técnica Operacional: 
 
a) Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, da 
empresa licitante e de seu responsável técnico, da região a que estiverem vinculados. 
 
a.1). No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados 
ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Pernambuco, deverão ser 
providenciados os respectivos vistos deste órgão regional quando da assinatura do 
contrato. 
 
b) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA e/ou CAU 
da região onde os serviços foram executados, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) 
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Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove que a licitante tenha 
executado serviços semelhantes ao objeto desta licitação, observando-se as parcelas 
de maior relevância abaixo destacadas. 

 
1. Concreto armado pronto, fck 35 mpa, condição a (nbr 12655), lançado em lajes 

e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem - 323,17 m3 
 

2. Plantio de grama esmeralda em rolo - 2.875,50 m2 
 

3. Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro2", 
altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame 
galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm - 291,60 m2 

 
 
6.7.2. Da Qualificação Técnico-Profissional: 
 
a) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de 
apresentação da proposta, profissionais de nível superior, ou outro (s), reconhecido 
(s) pelo CREA e/ou CAU, detentor (es) de atestado (s) e/ou registro (s) de 
responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA e/ou CAU da região 
onde os serviços foram executados, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) 
executado os seguintes serviços:  
 
b) A comprovação do vínculo do profissional detentor do atestado técnico poderá 
ser feita pelas seguintes formas: 
 
b.1) No caso de empregado da empresa: mediante apresentação de cópia autenticada 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha de Registro de Empregados no 
Ministério do Trabalho ou contrato de prestação de serviços sob a égide da legislação 
civil; 
b.2) No caso de sócio ou dirigente: mediante apresentação de cópia autenticada do 
Contrato Social ou Estatuto devidamente registrado no órgão competente; 
b.3) No caso de prestador de serviços: mediante contrato escrito firmado com o 
licitante ou declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre 
vencedor do certame. 
 
c) Declaração de Visita à obra por parte de um dos Representantes legais da 
empresa licitante habilitado, declarando que vistoriou e que conhece plenamente os 
locais de execução das obras/serviços a serem executados, para o total e perfeito 
cumprimento do contrato e não encontrou nenhuma situação ou condição de trabalho 
em desacordo com o apresentado na planilha de Quantidade e Preços, de acordo com 
o modelo ANEXO IX. 
 
c.1) A declaração supra deverá ser assinada pelo Responsável Técnico da empresa, 
com menção do título profissional e do número do seu registro no CREA, de acordo 
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com a Resolução N° 282 do CONFEA e Lei Federal N° 5.194 de 24 de dezembro de 
1966. 
c.2) A vistoria será acompanhada por servidor designado, de segunda à sexta-feira, 
das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min, devendo o agendamento 
prévio. 
c.3) As visitas não serão realizadas em mesmo horário pelos licitantes. 
c.4) O prazo para vistoria iniciar-se-á no primeiro dia útil seguinte ao da publicação do 
Edital, estendendo-se até o primeiro dia útil que anteceder a sessão para entrega e 
abertura dos envelopes. 
c.5) Para a vistoria, o representante da licitante deverá possuir formação na área de 
engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
 
d) A declaração de visita, prevista na alínea “c”, pode, a critério da licitante, ser 
substituída por uma declaração assinada por seu representante legal, na qual atesta 
que tem conhecimento das condições e peculiaridades do local da obra/serviços, 
assumindo a responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da 
não verificação das condições do local onde será executado o objeto. 
 
e) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos (mínimo de 01 
retroescavadeira, 01 caminhão basculante e 01 máquina patrol ou motoniveladora) e 
do pessoal técnico especializado, necessário à execução do objeto licitado, conforme 
o modelo ANEXO XI. 

 
6.8. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a)  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 
ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio ou 
no caso de empresas em recuperação judicial que já tenham tido o plano de 
recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente 
que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar de 
procedimento licitatório. 
 
a.1) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial referente 
aos processos distribuídos pelo PJE (Processos Judiciais Eletrônicos) da sede da 
pessoa jurídica; 
a.2) A certidão descrita no subitem “a.1” somente é exigível quando a certidão 
negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede do 
licitante subitem “a” contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos 
judiciais eletrônicos. 
a.3) tendo a licitante sede em outro estado, deverá acompanhar a certidão supra, 
declaração da Corregedoria ou Tribunal informando qual ou quais os distribuidores 
habilitados para distribuição deste tipo de demanda, com o objetivo de facilitar os 
trabalhos da Comissão, não se constitui critério de inabilitação. 
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b) 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, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC; 
b.2) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o referido balanço, inclusive com 
os termos de abertura e encerramento; 
 
c) A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação 
das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial, 
acompanhados das respectivas memórias de cálculo. 
 
 

Índice de 
Liquidez Geral 
(ILG) = 

Ativo Circulante + Realizável a 
Longo Prazo 

≥ 1 
Passivo Circulante + Passivo não 

Circulante 

   

Índice de 
Liquidez 
Corrente (ILC) 
= 

Ativo Circulante 

≥ 1 
Passivo Circulante 

   

Índice de 
Solvência 
Geral (ISG) = 

Ativo Total 
≥ 1 Passivo Circulante + Passivo não 

Circulante 

 
c.1) O documento contendo a comprovação da capacidade econômico-financeira da 
empresa, contendo os cálculos de Índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral 
(LG) e Solvência Geral (SG), deverá ser devidamente assinado por um contador, 
conforme legislação pertinente à matéria, bem como com sua respectiva certidão de 
regularidade no Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 
 
d) Patrimônio Líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, constante no presente edital, através de contrato social, estatuto social 
ou balanço patrimonial.  
 
6.9. Documentos Complementares: 
 
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo 
ANEXO VII. 
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b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 
2002, conforme ANEXO VI. 

 

c) Indicação do nome, condição legal, número do CPF e da Carteira de Identidade 
do representante da empresa que assinará o Contrato, assim como o endereço postal 
e eletrônico, número do telefone e números do CNPJ, da Inscrição Estadual e da 
Inscrição Municipal do Licitante. 

 
d) Indicação do Banco, número da Agência, número da Conta Corrente, no qual 
deverão ser creditados os pagamentos das faturas pelos serviços executados. 
 
7. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença das 
licitantes, a Comissão de Licitação procederá à abertura da sessão da licitação e 
receberá de uma só vez, os envelopes nº 01 e nº 02. 
 
7.2. Qualquer pessoa poderá assistir aos atos públicos citados no item anterior, mas 
somente deles participarão ativamente as licitantes ou seus representantes legais, 
através de documento conferindo-lhe poderes para a prática de todos os atos 
referentes ao processo, inclusive eventual renúncia a recursos, não sendo permitidas 
atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 
trabalhos. 
 
7.3. O credenciamento do representante legal da licitante, será feito por ocasião da 
abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissão de Licitação, mediante a entrega 
da carta a que se refere o ANEXO XII do Edital, acompanhada de um documento 
original de identificação pessoal com fotografia, juntamente com o documento que o 
credencia, separado dos envelopes números 01 e 02. 
 
7.4. Somente poderá responder pela licitante, durante a reunião, um representante de 
cada licitante. Não será admitido que uma mesma pessoa represente mais de uma 
licitante. 
 
7.5. Ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos 
à documentação ou proposta de preços apresentadas. 
 
7.6. A seguir, serão identificadas as licitantes e se procederá à abertura dos Envelopes 
nº 01 - Documentos de Habilitação, cujos documentos serão rubricados pelos 
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes. 
 
7.7. Se a Comissão de Licitação julgar necessário, poderá suspender a reunião para 
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e 
horário em que voltará a reunir-se, informando às licitantes. 
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7.7.1 Da análise, será procedida consulta no portal de transparência, para verificação 
de registros impeditivos. 
 
7.8. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão declarará as empresas 
habilitadas e as inabilitadas, declarando os motivos das inabilitações, os quais serão 
consignados em ata. 
 
7.9. A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 
quadro da licitadora para respaldar o exame dos documentos de habilitação.  
 
7.10. A licitante inabilitada ficará disponível o respectivo envelope n° 02, ainda lacrado, 
após o transcurso do prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, 
ou da decisão desfavorável do recurso. 
 
7.11. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a homologação do certame, sem 
que a licitante inabilitada tenha comparecido para retirar o envelope nº 02, o mesmo 
poderá ser destruído pela Comissão de Licitação. 
 
7.12. A comunicação dos atos de habilitação ou inabilitação das licitantes será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de 
todas as licitantes no ato público em que foi proclamada a decisão, caso em que a 
decisão será comunicada na mesma sessão e lavrada em ata, a qual deverá ser 
assinada pelos representantes das licitantes. 
 
7.13. Encerrada a fase de análise e julgamento dos documentos de habilitação, os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços das licitantes habilitados serão abertos, na 
mesma sessão, desde que todos os representantes das licitantes tenham renunciado 
expressamente ao direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado 
para este fim, após o decurso do prazo recursal. 
 
7.14. Não ocorrendo a renúncia expressa de todas as licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, os envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelas licitantes 
presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 
 
7.15. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 
superveniente ou só conhecidos após o julgamento daquela. 
 
7.16. As propostas de preços das licitantes habilitados serão julgadas, conforme item 
próprio deste Edital. 
 
7.17. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram. 
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7.18. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas 
pelos membros da Comissão e pelas licitantes presentes. 
 
 
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02)  
 
8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, 
redigida em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da 
licitante devendo conter o valor total da proposta, escrito em algarismos arábicos e 
por extenso e prazo de validade da mesma, igual ou superior a 60 (sessenta) dias: 
 
8.1.2. Planilhas de Quantitativos com os preços unitários, nos moldes do ANEXO II, 
preenchidas e assinadas por responsável técnico da empresa, em meio físico, 
contendo os itens, discriminações, unidades de mediação e quantidades para todos 
os itens, bem como os preços unitários que não deverão exceder aos preços unitários 
estimados. 
 
8.1.2.1. Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, 
seguros, materiais, ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas 
a salários, assistência médica, compromissos fiscais, equipamentos de segurança, 
individual e coletivo, Bonificações e Despesas Indiretas - BDI, e tudo mais que for 
necessário à completa execução do objeto contratual. 
 
8.1.2.2. Não serão admitidos na proposta de preços, custos identificados mediante o 
uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 
 
8.1.3. Memória de cálculo de cada uma das ruas; 
 
8.1.4.  Planilha orçamentária consolidada – versão desonerada –composição do BDI; 
 
8.1.4.1. O valor ou percentual apresentado pelo licitante para o BDI poderá ser 
superior ao estimado pela Secretaria de Obras, no entanto deve ser respeitado o 
limite do preço unitário acrescido do BDI, para cada item constante na planilha 
orçamentária. 
 
8.1.4.2. O cálculo do BDI não deverá incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Também não será possível prever no BDI 
parcelas como administração local, mobilização/desmobilização e instalação de 
canteiro de obra/equipamento, e quaisquer outros itens que possam ser apropriados 
como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha orçamentária; 
 
8.1.4.3. Caso haja isenção de tributos, deverá ser apresentada a lei que concedeu a 
isenção.  
 
8.1.4.4. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos 
limites estabelecidos na legislação tributária;  
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8.1.4.5. O percentual de ISS deve ser compatível com a legislação tributária do 
município onde será prestado o serviço previsto da obra.  
 
8.1.4.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI de forma 
compatível com as alíquotas a que aquelas empresas estão obrigadas a recolher, 
previstas no anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006.  
 
8.1.4.7. A composição de BDI é formada pelas seguintes variáveis: Administração 
Central, Impostos (ISS, COFINS, PIS e CPRB), Bonificação, Garantia, Risco 
Despesas Financeiras, conforme acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário, publicado 
no Diário Oficial da União de 04/10/2013 (www.tcu.gov.br), devendo ser obedecido os 
limites máximos e mínimos das variáveis acima citadas e definidos no referido 
acórdão, sob pena de desclassificação. O BDI deverá ser ajustado na sua totalidade 
através da fórmula de majoração/ajuste constante no acórdão acima citado. 
 
8.1.5. Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo do ANEXO IV, o qual deverá 
observar o cronograma de desembolso por período constante do Projeto Básico; 
 
8.1.5.1. A programação de pagamento dos itens Administração, Local e Manutenção 
do Canteiro de Obras, deverá ser proporcional à execução financeira da obra e/ou 
serviços. 
 
8.2. Tanto o valor global da proposta, quanto os preços unitários por item, não poderão 
exceder àqueles estabelecidos na planilha de quantitativos e de preços unitários. 
 
8.3. Não será admitida a alteração das propostas apresentadas, ressalvadas as 
mudanças de natureza formal destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem 
nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a 
causar prejuízos aos demais licitantes.  
 
8.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pela 
Comissão, que se manifestará em ato específico, de forma motivada. 
 
9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 
9.1.  critério de julgamento será o de menor preço global. 
 
9.2. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de 
assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de 
parecer que integrará o processo. 
 
9.3. A Comissão de Licitação verificará a Proposta de Preços quanto a eventuais erros 
aritméticos, corrigindo-os da seguinte forma: 
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a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos arábicos e por 
extenso, prevalecerá o valor por extenso; 
b) No caso de discrepância entre os valores globais previstos nas planilhas de 
quantidades e preços e na carta de apresentação da proposta, preponderarão os 
primeiros; 
c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 
correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e 
a quantidade; 
d) No caso de erro de somatório, a adição será retificada, mantendo-se inalteradas 
as parcelas; 
e) No caso de erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços, o 
produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e se corrigindo a 
quantidade e o preço total; 
f) No caso de qualquer divergência existente entre os preços da Planilha de Preços 
e a composição detalhada dos Preços Unitários prevalecerão os preços da Planilha 
de Preços. 
 
9.4. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação, conforme 
procedimentos acima, para correção de erros, resultando daí o valor da proposta. 
Havendo qualquer correção será notificada à licitante. A recusa injustificada da 
licitante em aceitar as correções assim procedidas será causa da rejeição da proposta 
com a sua consequente desclassificação.  
 
9.5. Após a verificação dos subitens precedentes, a Comissão de Licitação apreciará 
a proposta de preços das licitantes habilitadas, desclassificando aquela que: 
 
a) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
b) Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 
c) Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico e/ou 
Executivo; 
d) Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital; 
e) Deixar de cotar algum item da Planilha Orçamentária; 
f) Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da 
Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão; 
g) Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade 
da remuneração; 
h) Apresentar, na sua composição de preços, taxa de Encargos Sociais ou BDI 
inverossímil; 
i) Na composição analítica das taxas de Encargos Sociais e de BDI, deixar de 
atender às legislações trabalhista e tributárias e aos acordos coletivos de classe 
vigentes na data de elaboração do orçamento; 
j) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que 
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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; 
 
j.1). Considera-se manifestamente inexequível, em um primeiro momento, a proposta 
cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos 
seguintes valores: 
 
I. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor orçado pela Administração, ou  
 
II. Valor orçado pela Administração, entendido como o valor máximo admitido. 
 
j.2). Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 48 horas/dois dias úteis, 
para comprovar a exequibilidade dos preços constantes de sua proposta, conforme 
parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, sob pena de 
desclassificação. 
j.3).Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, será efetuada diligência, na forma 
do §3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
9.6. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências 
dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos 
preços propostos. 
 
9.7. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 
previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
a) Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, 
para o qual os licitantes serão convocados. 
 
9.8. A divulgação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todos as 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, o que deverá constar na ata 
que será lavrada e assinada por todos. 
 
 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1. Observando o disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, a licitante 
poderá apresentar Recurso para a autoridade superior, por intermédio da Comissão 
de Licitação, em petição dirigida ao seu Presidente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião.  
 
10.1.1. Interposto o recurso, o presidente da Comissão de Licitação encaminhará uma 
cópia a todas as licitantes que poderão apresentar contrarrazões no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. Findo esse prazo, com contrarrazões ou não, a Comissão de 
Licitação o apreciará no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo realizar instrução 
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complementar, quando opinará pela manutenção ou reforma do ato recorrido, em 
seguida, o encaminhará a autoridade superior para que profira decisão final, também 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
 
10.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da 
decisão relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico.  
 
10.3. Os recursos interpostos em face dos atos de habilitação ou inabilitação do 
licitante e de julgamento das propostas serão dotados de efeito suspensivo 
automático. Contudo, a autoridade competente pode, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos 
demais recursos.  
 
10.4. No decorrer do prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso da 
licitante aos autos do processo licitatório.  
 
10.5. O acolhimento do recurso importará tão somente a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.6. Os recursos eventualmente interpostos contra atos praticados pela Comissão 
de Licitação, bem como a impugnação aos termos do Edital, deverão ser protocolados 
até às 14:00hs do último dia de prazo, não sendo aceitos recursos ou impugnação por 
e-mail. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto à 
licitante vencedora. 
 
12. DO CONTRATO  
 
12.1. Após a homologação da licitação, e no caso de a Administração identificar a 
necessidade de efetuar a contratação a empresa adjudicatária será convocada para 
assinar o contrato em um prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair de seu 
direito, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
12.1.1. Caso a licitante vencedora não compareça para assinar o contrato, dentro do 
prazo de validade da proposta, responderá por perdas e danos que vier a causar ao 
município, em razão da sua omissão, inclusive multa de 10% (dez por cento), 
independentemente de outras cominações legais previstas na Lei Federal nº 8.666/93, 
a que estiver sujeita.  
 
12.2. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o Contrato no 
prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, inclusive quanto aos preços em conformidade com o ato 
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convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste 
Edital.  
 
12.3. A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência da 
contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato. 
 
12.4. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a 
adequação do projeto básico e/ou executivo, e seus anexos.  
 
12.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  
 
12.6. Assinado o contrato, a empresa Contratada assumirá inteira responsabilidade 
civil, administrativa e penal, por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais 
causados pelo contratado ao município, ou a terceiros.  
 
12.7. A cisão, incorporação ou fusão da Contratada deverá ser comunicada o 
Contratante, que decidirá sobre a continuidade da avença, levando em consideração 
a manutenção dos requisitos de habilitação originalmente previstos na licitação e das 
condições estabelecidas no contrato.  
 
13. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
13.1. No ato de assinatura do contrato, deverá ser comprovada a prestação de 
garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 
 
13.2. A critério da contratada, a garantia poderá ser prestada nas seguintes 
modalidades: 
 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  

b) Seguro-garantia; ou  

c) Fiança bancária.  

 
13.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por 
cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei 
n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia 
adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o 
valor da correspondente proposta e que a mesma vigorará durante toda a execução 
do contrato. 
 
13.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
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liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  
 
13.5. Em caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  
 
13.6. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta 
da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data em que tiver sido notificada.  
 
13.7. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 
obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou 
restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais 
valores devidos à Contratante. 
 
14. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93, a Contratada ficará 
obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 
14.1.2. O conjunto de acréscimos e de supressões será calculado sobre o valor inicial 
atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e 
sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima 
estabelecidos. 
 
14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos 
custos unitários do sistema de referência utilizado na elaboração do orçamento-base 
da licitação não poderá ser reduzida, em favor da Contratada, em decorrência de 
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, exceto em casos excepcionais 
e devidamente justificados, para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, devendo ser assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora 
diante da proposta da segunda colocada na licitação e observados, nos custos 
unitários dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para os custos unitários de 
referência. 
 
14.3. Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras, entendidos como aqueles 
serviços não constantes na planilha orçamentária, o(s) preço(s) unitário(s) do(s) 
mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela de referência 
usada para elaboração da planilha orçamentária, anexo ao Projeto Básico e/ou Termo 
de Referência. 
 
14.4. Em relação aos serviços extras não tabelados, as composições dos preços 
unitários serão realizadas pela Administração Pública CONTRATANTE ou pela 
Contratada, neste último caso aprovada a composição pela CONTRATANTE, 
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considerando-se, primeiramente, os preços insumos das tabelas de referência oficiais 
com a mesma data base das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elaboração 
do orçamento e, quando da ausência dos insumos das tabelas de referência, os 
preços dos insumos de mercado (cotações) referentes ao momento da ocorrência do 
serviço extras. 
 
14.5. Quando da fixação dos preços dos serviços extras não tabelados, os preços dos 
insumos obtidos nas tabelas de referência serão corrigidos monetariamente pelo 
índice de reajuste contratual verificado entre a data do orçamento e o último reajuste 
contratual, e os preços dos insumos cujos preços foram cotados serão os resultantes 
das cotações de mercado. 
 
14.6. Sobre o preço dos serviços extras tabelados ou compostos incluir-se-á a taxa 
de BDI constante da proposta de preço da Contratada ou do orçamento elaborado 
pela Administração, o que for menor, aplicando-se, na sequência, o fator K de deságio. 
 

 
K=  Valor global da proposta vencedora 

Valor global do orçamento estimado 
 
 
14.7. Quando do seguinte reajuste contratual, será aplicado o índice anual cheio sobre 
os insumos ou serviços extras cujos preços foram obtidos nas tabelas de referência; 
e, sobre os insumos cotados, aplicar-se-á o índice correspondente apenas aos meses 
transcorridos entre a data a que a cotação se refere e a data do reajuste que se estiver 
realizando. 
 
14.8. Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços 
unitários constantes da proposta vencedora, carecendo de específica autorização 
do Contratante e, ainda, devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela 
Contratada redundaram, ou não, de eventual erro de projeto, de modo a se 
observarem as regras protetivas ao erário. 
 
 
15. DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
15.1. O prazo de vigência do Contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias, contados 
a partir da data da assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado nas 
hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. O prazo de execução será de 240 (duzentos e quarenta) dias, conforme 
cronograma Físico-Financeiro, a contar da data do recebimento pela contratada, da 
ordem de serviços. 
 
15.3. Todos os prazos serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em 
contrário. 
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16. DO REAJUSTE 
 
16.1. O contrato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses da data da proposta 
vencedora, de acordo com a variação do Índice Nacional de Custo da Construção, 
fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, para os contratos de obras e 
serviços de engenharia. 
 
16.2. Na hipótese de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, não 
incidirá reajuste sobre o período correspondente. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 
 
17.1.  São obrigações das partes: 
 
I - São obrigações da CONTRATADA, além daquelas previstas na legislação: 
 

a) A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja 

autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, 

notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança 

do serviço; 

b) Na existência de serviços não descritos na Planilha Orçamentária, a 

CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da Secretaria de 

Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico. A omissão de qualquer 

procedimento técnico ou norma não exime a CONTRATADA da 

obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 

trabalhos, respeitando os objetos básicos da ABNT vigente, e demais 

pertinentes; 

c) Para pagamento do primeiro boletim de medição a CONTRATADA deve 

apresentar a Anotação de Responsabilidade técnica de execução (ART), com 

seu devido recolhimento perante o CREA e inscrição da obra no cadastro do 

INSS; 

d) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização no tocante a execução dos serviços, 

assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e 

conforme especificações constantes do Projeto Executivo, do processo 

licitatório; 

e) Entregar no prazo especificado os Relatórios já descritos; 

f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal 

ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo a responsabilidade; 

g) Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas 

atividades de acordo com as especificações e qualidades necessárias ao fiel e 

integral cumprimento do objeto contratado; 
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h) Empregar métodos de trabalho que conduzam à boa qualidade final dos 

serviços e a prestar os esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa 

de sua execução; 

i) A assumir exclusiva responsabilidade por danos pessoais sofridos por 

empregados seus ou de suas subcontratadas, durante a execução dos 

serviços, exonerando expressamente a CONTRATANTE e a fiscalização de 

qualquer responsabilidade; 

j) Refazer, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos 

serviços que tenham sido elaborados de modo incorreto ou de forma 

insatisfatória, dentro do prazo que para tal for estabelecido entre as partes; 

k) Não subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste CONTRATO; 

l) Obedecer na integra o plano de execução/custos, especificações técnicas, 

memorial descritivo e projetos, conforme Contrato. 

 
II - São Obrigações do CONTRATANTE; 
 

a) Emitir Notas de Empenho para custear a despesa durante a vigência do 

contrato; 

b) Designar um servidor para acompanhar a prestação do serviço, bem como 

gerenciar o contrato; 

c) Atestar Notas Fiscais que comprovam a realização dos serviços; 

d) Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que serão 

contados a partir da apresentação da Nota Fiscal; 

e) Notificar a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas, da suspensão da 

prestação do serviço e da sustação do pagamento de qualquer fatura; 

f) Descontar valores correspondentes às multas que eventualmente forem 

aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais da Nota Fiscal 

apresentada; 

g) Efetivar o pagamento à CONTRATADA após a apresentação do documento 

fiscal e boletim de medição, devidamente atestado pela Secretaria de 

Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico; 

h) Não efetivar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência 

de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

i) Apresentar a Anotação de Responsabilidade técnica de execução (ART), com 

seu devido recolhimento perante ao CREA. 
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18. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 
 
18.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, conforme o trâmite 
descrito no presente item. 
 
18.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 
procedimentos: 
 
18.2.1. Na periodicidade prevista no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada 
apresentará a planilha com os serviços executados e respectiva memória de cálculo 
detalhada. 
 
18.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados 
em sua totalidade.  
 
18.3. O Contratante terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de 
entrega da planilha referida no item “18.2.1”, para realizar a respectiva medição dos 
serviços da etapa indicada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade 
dos serviços executados.  
 
18.3.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 
serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada 
regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
 
18.3.2. A conclusão da medição definitiva não exime a Contratada de qualquer das 
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados.  
 
18.4. Concluída a medição definitiva, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor 
atestado, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo 
detalhada.  
 
18.5. Constituem condições para o pagamento da primeira parcela a regularização da 
obra junto ao CREA-PE, a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
referente à obra e a comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social. 
 
18.6. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais 
documentos exigidos neste Edital.  
 
18.7. O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Contratante após a 
apresentação dos seguintes documentos:  
 
18.7.1. Guia da Previdência Social – GPG, específica da matrícula CEI da obra, 
correspondente às obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra 
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objeto deste Edital, relativa ao mês de competência anterior ao do pagamento, 
devidamente quitada.  
 
18.7.2. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
relativo ao mês de competência anterior ao do pagamento devidamente quitada.  
 
18.7.3. Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execução do objeto 
deste Edital, correspondente ao mês de competência anterior ao do pagamento 
devidamente quitada.  
 
18.8. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos 
subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará pendente 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 o Contratante.  
 
18.9. Na ocasião do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista nas 
legislações aplicáveis.  
 
18.10. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.  
 
18.11. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a correspondente Ordem Bancária. 
 
18.12. O Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada que porventura não tenha sido acordada no contrato.  
 
18.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido poderá ser acrescido de 
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, com base na variação 
do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA, do IBGE, aplicando-se a 
seguinte fórmula:  
 
EM = I x N x VP  
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da Parcela a ser paga; 
I = Índice de atualização financeira apurado: 
I = (TX/100)/365)  
TX = Percentual do IPCA anual 
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18.14. Quanto ao pagamento dos itens Administração Local e Manutenção do 
Canteiro de Obras, constantes na planilha de preços e no cronograma-físico 
financeiro, deve-se observar o seguinte:  
 
18.15. O valor final pago a título de Mobilização/Desmobilização não pode ultrapassar 
o valor apresentado na proposta, assim como não deve ser pago integralmente no 
início da obra, deixando para o final da obra a parcela que corresponda ao valor dos 
serviços de desmobilização.  
 
19. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
19.1. A gestão do contrato será exercida pelo (a) Secretário (a) de Urbanismo, Obras 
e Patrimônio Arquitetônico. 
 
19.2. O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão exercidos por servidor 
designado como fiscal do contrato, e de um engenheiro civil por parte da 
CONTRATADA, para a supervisão a execução dos serviços aos quais competirá 
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem como dirimir e 
desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, 
dando ciência de tudo à Contratada, conforme determina o art. 67 da Lei nº 8.666/1993 
e suas alterações. 
 
19.3. O Contratante ao constatar qualquer irregularidade na execução do contratopor 
parte da Contratada, expedirá notificação, para que a mesma, regularize a situação, 
sob pena de, não o fazendo, ser aplicada a sanção pertinente. 
 
 
20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1. O objeto será recebido: 
 
20.2. O Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos 
serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se 
fizerem necessários.  
 
20.3. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, relatando 
eventuais pendências verificadas e o prazo de que dispõe a Contratada para saná-
las.  
 
20.4. Em caso de serem apontadas pendências no referido Termo de Recebimento 
Provisório, a Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única 
medição de serviços até que sejam todas elas devidamente sanadas.  
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20.5. Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisório e após o 
atendimento das pendências apontadas, a Contratada deve realizar comunicação 
escrita ao Contratante, solicitando a realização de nova vistoria, a fim de comprovar a 
adequação do objeto aos termos contratuais.  
 
20.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados 
somente será lavrado após o atendimento de eventuais exigências da fiscalização 
quanto às pendências relatadas no Termo de Recebimento Provisório.  
 
20.7. Na hipótese de o Termo de Recebimento Provisório ser lavrado sem a indicação 
de pendências, transcorrido o prazo de observação, a que se refere o art.73, I, “b”, da 
Lei nº 8.666/93, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pelo Contratante.  
 
20.8. Se não for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a nova 
vistoria, reputar-se-á como realizado o recebimento da obra, desde que a Contratada 
tenha comunicado o fato à Administração nos quinze dias anteriores à exaustão dos 
respectivos prazos.  
 
20.9. O Termo de Recebimento Definitivo não isenta a Contratada das 
responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro.  
 
21. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
21.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do 
contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
21.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal nº 8.666-93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando 
cabível; 
 
21.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
21.5. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 
 
21.5.1. Descrição dos objetos já entregues e ainda pendentes; 
 
21.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
21.5.3. Indenizações e multas. 
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22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
22.1. A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções 

administrativas: 

 

I. Previstas nos incisos I a IV do art.87 da Lei Federal nº 8.666/93: 

 
a. Advertência; 

 
b. Multa; 

 

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (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 autoridade que aplicou a 
penalidade. 

 

22.2. A responsabilidade do infrator será apurada com a observância do devido 
processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios 
e recursos a eles inerentes, devendo a aplicação das penalidades cabíveis respeitar 
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 
22.3. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou 
parcial das obrigações contratuais: 

 

• Não atendimento às especificações técnicas relativas à obra prevista em 
contrato ou instrumento equivalente; 

 

• Retardamento imotivado da execução da obra; 

 

• Paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação, por 
escrito, à Administração Pública Municipal; 

 

• Alteração de substância, marca, qualidade ou quantidade da mercadoria 
fornecida; 

 

• Prestação de serviço de baixa qualidade. 

 
Parágrafo Único. As sanções previstas também poderão ser aplicadas àquele que: 

 

• Deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou 
tumultuar o certame; 

 

• Apresentar declaração ou documentação falsa; 

mailto:cplgoiana@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

 
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, S/N– Centro, Goiana/PE - CEP: 55.900-000 – Fone: 81.3626-4130 

E-mail: cplgoiana@gmail.com 
Página 26 de 96 

 
 

 

 

• Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

 

• Não mantiver a proposta; 

 

• Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

 

• Comportar-se de modo inidôneo; 

 

• Cometer fraude fiscal. 

 

• Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do certame. 
 

22.4. A sanção de advertência consiste em comunicação formal ao infrator 
decorrente da inexecução de deveres que ocasionem riscos e/ou prejuízos de 
menor potencial ofensivo para a Administração. 

 
Parágrafo Único. Sem prejuízo de outras situações, o atraso na entrega das etapas 
de obras autoriza a aplicação de advertência, independentemente da aplicação de 
multa. 

 
22.5. O infrator que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas 
contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos 
contratos ou sua inexecução total ou parcial, sujeitar-se-á à aplicação da penalidade 
de multa, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, devendo ser 
observados, preferencialmente, os seguintes percentuais e diretrizes: 

 

• 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor da obra não realizada; 

 

• 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

 

• 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra não realizado, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou ainda, fora das especificações contratadas. 

 
§1º. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 
previstas. 
 
§2º. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 
eventualmente devidos à contratada. 
 
§3º. Se a recusa em assinar o contrato for motivada por fato impeditivo relevante, 
devidamente comprovado e superveniente à apresentação da proposta, a 
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autoridade competente para a contratação poderá, mediante ato motivado, deixar 
de aplicar a multa. 
 
§4º. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir 
do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação. 
 
§5º. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação 
superveniente de outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos 
valores. 

§6º. Quando da aplicação da penalidade de multa serão observadas as atenuantes 
e excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso 
fortuito, quando devidamente comprovadas pelo infrator. 

 
§7º. No caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ser-lhe-á aplicada multa 
indenizatória de 10% sobre o valor da contratação total ou parcial do objeto da 
referida Ata, conforme o caso. 

 
22.6. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras 
sanções administrativas. 

 
Parágrafo Único. Na hipótese de cumulação a que se refere o caput deste artigo 
serão concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 
22.7. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor 
correspondente será executado observando-se os seguintes critérios: 

 

• Se a multa aplicada for superior ao valor das faturas subsequentes ao 
mês do inadimplemento, responderá o infrator pela sua diferença, devidamente 
atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices e taxas 
utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados 
judicialmente; 

 

• Inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, 
descontar-se-á do valor da garantia; 

 

• Impossibilitado o desconto a que se refere o inciso II deste artigo, será 
o crédito correspondente inscrito em dívida ativa. 

 
22.8. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado 
como inexecução total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos serem 
rescindidos, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da 
autoridade competente pela contratação. 
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22.9. A suspensão temporária impedirá o infrator de participar de licitação e 
contratar com a Administração por determinado período de tempo, e será aplicada 
nas seguintes hipóteses exemplificativas: 

 

• Por período entre 06 (seis) meses a 01 (um) ano, caso o infrator: 

 
a) Seja reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, 
em razão de: 

 
1. Atraso na execução do objeto;  

2. Alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado; 

 
b) Receba 03 (três) penalidades de advertência, relativas ao mesmo 
contrato, em periodicidade inferior a 06 (seis) meses; 

 
c) Recuse-se injustificadamente, a cumprir os prazos previstos nos 
contratos nas atas de registro de preços ou nos casos de inexecução total ou parcial; 

 
d) Tumultue a sessão pública de licitação; 

 
e) Dê ensejo à rescisão ou cancelamento total ou parcial do contrato; 

 
f) Deixe de devolver os valores recebidos indevidamente após ser 
devidamente notificado; 

 
g) Ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo 
da aplicação das demais penalidades cabíveis; 

 
h) Deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na 
hipótese de enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar Federal nº 123/06; 

 
i) Induza em erro a Administração; 

 

• Por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator: 

 
a) Atrase injustificadamente a execução do contrato, implicando em 
necessária rescisão contratual; 

 
b) Paralise injustificadamente a obra; 

 

 

• Por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator: 

 
a) Apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 
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licitações ou contratações diretas, no momento da contratação ou durante a 
execução do contrato; 

 
b) Ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios 
indevidos. 
 
22.10. A aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em 
licitação produzirá os seguintes efeitos: 

 

• Impedimento de licitar e contratar com o Município de Goiana/PE; 

 

• Rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros 
contratos também celebrados com a Administração, caso a manutenção contratual 
ocasione-lhe um risco real ou para a segurança de seu patrimônio ou de seus 
servidores. 

 
Parágrafo Único. Na hipótese de serem atingidos outros contratos, nos termos do 
disposto no inciso II do caput deste artigo, o infrator deverá ser notificado para 
apresentação de defesa única no prazo de 05 (cinco) dias. 

 
22.11. A declaração de inidoneidade impede o infrator de licitar e contratar com os 
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal e será aplicada, entre outros 
casos, nas seguintes hipóteses: 

 

• Demonstração de inidoneidade para contratar com a Administração, 
em virtude de atos ilícitos praticados, incluindo os atos que visam frustrar os 
objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 
documentos ou emissão de declaração falsa; 

 

• Ato ou conduta que, segundo previsão no instrumento convocatório 
e/ou no contrato, seja passível da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade; 

 

• Existência de sentença judicial condenatória transitada em julgado pela 
prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou encargos sociais. 

 
22.12. Os efeitos da declaração de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem 
os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que a aplicou. 

 
§1º A reabilitação poderá ser requerida após 02 (dois) anos da aplicação da 
penalidade e será concedida quando o infrator ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua conduta, e/ou cumprir obrigação com ela firmada. 

 
§2º No ato da declaração de inidoneidade, a Administração, por intermédio do 
agente que aplicou tal penalidade, deverá indicar o valor a ser ressarcido pelo 
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infrator, com os respectivos critérios de correção, e/ou as obrigações pendentes de 
cumprimento. 

 
22.13. A Administração rescindirá o contrato com o infrator penalizado com a 
declaração de inidoneidade, sem prejuízo da rescisão de outros contratos já 
celebrados, se a sua manutenção lhe ocasionar um risco real, bem como para a 
segurança do seu patrimônio ou servidores. 

Parágrafo Único: Na hipótese de a rescisão atingir outros contratos, nos termos do 
disposto no caput deste artigo, o infrator deverá ser notificado para apresentação 
de defesa única no prazo de 10 (dez) dias. 

 
22.14. Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem a pena de 
inidoneidade a pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado com a 
Administração Pública municipal, caberá ao titular da Secretaria Municipal 
interessada decidir sobre a rescisão ou manutenção do contrato em vigor no âmbito 
municipal. 

 
Parágrafo Único: O infrator a que se refere o caput deste artigo somente poderá 
contratar com a Administração Pública municipal após o decurso do prazo da 
penalidade de inidoneidade aplicada ou sua reabilitação. 

 
22.15. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração 
Pública, prevista na Lei Federal n. 10.520/2002, será aplicada nas seguintes 
hipóteses: 

 

I. Por período de até 01 (um) ano, nos casos de: 

 
a. Recusa em contratar dentro do prazo de validade da proposta; 

 
b. Ausência de entrega da documentação exigida no edital; 

 
c. Não manutenção da proposta, durante o seu prazo de validade; 

 
II. Por período superior a 01 (um) e até 02 (dois) anos, nos casos de: 

 
a. Atraso na execução do disposto no contrato; 

 
b. Comportamento inidôneo. 

 
III. Por período superior a 02 (dois) anos, nos casos de: 

 
a. Apresentação de documentação falsa; 

 
b. Falha ou fraude na execução do contrato; 
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c. Fraude fiscal. 

 
§1º. Para os fins do disposto na alínea b do inciso II deste artigo, reputar-se-ão 
inidôneos os atos descritos no parágrafo único do art. 92, no art. 96 e no parágrafo 
único do art. 97, todos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
§2º O atraso previsto na alínea "a" do inciso II, deste artigo configurar-se-á quando 
o infrator: 

a. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 
10 (dez) dias úteis contados da sua assinatura; 

 
b. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços descritos no 
contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 15 (quinze) dias intercalados. 

 
22.16. A penalidade de impedimento produzirá os seguintes efeitos: 

 
I. Impedimento de licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do Município durante o prazo da penalidade; 

 
II. Rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros 
contratos já celebrados com o Município, se a manutenção contratual representar 
um risco real para a Administração ou para a segurança do seu patrimônio ou de 
seus servidores. 

 
22.17. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração 
poderá ser cumulada com a penalidade de multa prevista em lei, edital ou contrato 
respectivo, devendo ser aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da 
falta cometida. 

 
 
 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 
deverão ser objeto de pedido de esclarecimentos, por escrito, à Comissão 
responsável pela presente licitação, ou através de endereço eletrônico 
cplgoiana@gmail.com, em até 03(três) dias úteis antes da abertura do certame. 
 
23.1.1. A Comissão de Licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos em até 
02 (dois) dias antes da abertura da sessão pública, comunicando a todas as licitantes 
o teor da(s) resposta(s) apresentada(s). 
 
23.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação: 
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23.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo 
à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 
 
23.2.2. Por parte da licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que 
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação. 
 
23.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede a licitante de participar da licitação 
até o trânsito em julgado da decisão correspondente. 
 
23.3. Não serão aceitas impugnações por e-mail.  
 
23.4. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus 
Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, 
informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo 
afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.  
 
23.5. As 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. 
 
23.6. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas.  
 
23.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
23.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário. 
 
23.9. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 
 
23.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
23.11. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito 
e devidamente fundamentado. 
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23.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, ressaltando-se que só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
 
23.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
 
23.14. 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. 
 
23.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que 
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 
 
23.16. O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 
eletrônico:www.goiana.pe.gov.br ou na sede da CPL, localizado na Avenida 
Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE, CEP: 55.900-000, nos dias 
úteis, no horário das 08h00min às 14h00min, mediante a entrega de um CD ou PEN 
DRIVE. 
 
23.17. A solicitação de cópia de qualquer documento do processo deverá ser 
apresentada por escrito, diretamente à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no 
horário das 08h00min às 14h00mine com antecedência mínima de 24 horas para a 
sua disponibilização nos termos das normas pertinentes à licitação. 
 
23.18. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições 
da Lei Federal nº 8.666/93, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 
Goiana, 10 de março de 2020. 

Welliton Jorge Leandro 
Presidente da CPL 
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ANEXO I – PROJETO EXECUTIVO 
 

1. DA APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Goiana, marcou como uma de suas principais 

prioridades a reestruturação e modernização do estádio municipal de Goiana –PE. 

Nos capítulos seguintes, serão apresentadas as soluções projetadas para 

diversas ações, bem como o orçamento detalhado, memória de cálculo, 

especificações técnicas, peças gráficas, cronograma físico financeiro de cada uma 

das ruas. 

 

2. DA LOCALIZAÇÃO  

GOIANA/PE 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

Atualmente o Estádio municipal se encontra fechado sem nenhuma atividade 

esportiva por conta de sua estrutura estar debilitada com a REESTRUTURAÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GOIANA – PE, vamos atender os 

anseios da população e fazendo com que os residentes nascidos ou não goianenses 

sintam orgulho e motivação para pratica esportivas. 

 

4. DO OBJETIVO 

O presente Projeto Executivo tem como objetivo a contratação de empresa 

especializada em Engenharia, visando REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

ESTADIO MUNICIPAL DE GOIANA - PE 

  

5. DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

O valor referente ao alcance do objeto do presente Projeto Executivo envolve o total 

dos serviços prestados e não poderá exceder a importância de R$ 4.640.954,4 (quatro 

milhões e seiscentos e quarenta mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e 

quarenta centavos). 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

6.1. As despesas decorrentes do objeto do presente Projeto Executivo estarão 

vinculadas à seguinte dotação orçamentaria: 
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6.1.1. Valor: R$ 4.640.954,4 (quatro milhões e seiscentos e quarenta mil e novecentos 

e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).; 

6.1.2. Dotação Orçamentária: 15.451.0226.1061; 

6.1.3. Elemento da Despesa: 4.4.90.51; 

6.1.4. Fonte de recurso: 001.001 (Recursos Próprios); 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível 

com o objeto desta licitação e que satisfaçam as condições exigidas neste Projeto 

Executivo, observada a necessária qualificação. 

7.2.  Não poderão participar desta licitação: 

7.2.1. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública Direta ou Indireta, das esferas Municipal, Estadual e Federal, ou punidas pela 

Administração Direta ou Indireta das esferas Municipal, Estadual e Federal com 

suspensão temporária para licitar ou contratar, nos termos do art. 87, incisos III e IV 

da Lei 8.666/93; 

7.2.2. Empresas que possuam, em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário 

vinculado à PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA; 

7.2.3. Empresas que possuam em sua Diretoria integrante participando em mais de 

uma proposta; 

7.2.4. Empresas inadimplentes com obrigações assumidas junto à Prefeitura 

Municipal de Goiana; 

7.2.5.  Empresa estrangeira que não funcione no País, nem interessada que se 

encontre sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de 

consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

7.2.6. Consórcios de Empresas 

7.2.7. Direta ou indiretamente os impedidos pelo art. 9º, incisos e parágrafos da Lei n. 

8666/93. 

7.3. Aberto o primeiro envelope de Documentação de Habilitação, não será permitida 

a participação de retardatários. 

7.4. Em atendimento a determinação do Tribunal de Contas da União, constante do 

Acórdão 2296/2012-TCU/Plenário será realizada consulta ao Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), do Portal da Transparência, após análise 

das propostas e documentações, e antes da declaração do vencedor, para verificar 

se o licitante ostenta algum registro impeditivo. Em caso positivo, em cumprimento ao 

item 7.2.1. do Projeto Executivo, o licitante será excluído do certame 

(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. A Proposta de Preços será carimbada com a razão social da empresa, 

apresentada impressa, em 01 (uma) via, em papel com o timbre da licitante em língua 
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portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, assinada 

na última folha e rubricada nas demais, pelo representante legal, contendo: 

8.1.1. Planilha Orçamentária com preços unitários e totais, os quais deverão 

compreender todos os ônus e obrigações concernentes a legislação social, 

trabalhista, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas decorrentes 

da administração e manutenção das obras, fornecimento de materiais, equipamentos 

e mão-de-obra e, ainda, as bonificações da licitante necessárias a completa realização 

dos serviços e sua entrega perfeitamente concluída, respeitando os limites dos preços 

unitários estabelecidos pela Administração; 

8.1.2. Cronograma Físico-Financeiro com a indicação dos valores e percentual de 

desembolso mensal, total acumulado dos serviços, respeitando os prazos constantes 

do cronograma físico-financeiro; 

8.1.3. Planilha de Composição de Custos Unitários, visando comprovar a 

exequibilidade da execução de sua proposta contemplando todos os custos de 

materiais, mão-de-obra e Leis Sociais, empregadas conforme composição 

apresentada, acrescidos da taxa de BDI. 

8.1.3.1. A licitante deverá apresentar o detalhamento analítico do BDI e dos encargos 

sociais de sua proposta. Não poderão existir taxas de BDI diferenciadas nas 

composições de custos unitários. 

8.1.4. Declaração de que executará os serviços de acordo com os projetos, 

especificações técnicas, quantitativos e valores fornecidos pela Administração e, caso 

seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados. 

8.2. A licitante deverá apresentar sua planilha orçamentária de acordo com o 

orçamento de referência estabelecido pela Administração, mantendo-se os mesmos 

serviços, unidades e quantidades fixados naquele documento. 

8.3. O percentual das Leis Sociais deverá ser empregado conforme composição 

apresentada pela Administração, não podendo sofrer alteração. 

8.5. A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro deverão estar 

assinados, rubricados e com a identificação do profissional no Conselho competente, 

nos moldes do Art. 13 da Lei n. 5.194, de 24/12/1966. 

8.6. Nos cálculos da Planilha Orçamentária, a licitante poderá efetuar 

arredondamentos, desprezando os valores a partir do terceiro dígito após a vírgula. 

8.7. O prazo de validade da Proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a 

contar da data da entrega da mesma; em caso de omissão, será considerado este 

prazo como aceito e proposto. 

 

 9. DAS TABELAS DE REFERÊNCIA 

As tabelas de referência de preços utilizadas foram SINAPI Desonerada 

dezembro/2019 e EMLURB JULHO/2018, com o BDI de 28,21%. 
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10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução será de 240 (duzentos e quarenta) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período; 

 

11. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

11.1. O contrato terá validade de 270 (duzentos e setenta) dias, podendo ser aditivado 

diante do que estabelece a legislação em vigor; 

11.2. Os serviços deverão ser prestados em consonância com as condições 

constantes no Contrato e neste Projeto Executivo, respeitando os prazos 

estabelecidos e tipos de serviços pré-determinados. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Será efetuado em até 30 dias após a data da entrada do Boletim de Medição 

devidamente atestada pela fiscalização da Secretaria de Urbanismo, Obras e 

Patrimônio Arquitetônico – SEURBO. 

 

13. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Empreitada por preço unitário; 

 

14. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO 

Menor Preço 

 

15. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

O preço total e os preços unitários apresentados pelos participantes para a realização 

dos serviços, não poderão ser superiores aos respectivos preços unitários e totais 

contidos na planilha e apresentados pela Secretaria de Urbanismo, Obras e 

Patrimônio Arquitetônico. 

 

16. DAS RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS 

16.1. Recomenda-se ao setor responsável pelo processo licitatório exigir das 

empresas concorrentes regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, - 

CREA, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a Previdência Social. 

16.2. Recomenda-se uma garantia contratual no valor de 5% do total do contrato. 

O licitante deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 27% 
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(vinte e sete por cento) do total desse projeto dos itens mais relevantes seguintes 

serviços: 

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDICAO A (NBR 12655), 
LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E 
FERRAGEM. 323,17 m3 

 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO   2.875,50 m2 

 
ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 

2440, DIAMETRO2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE 
CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 
12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM 291,60 m2 

 

17. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

17.1. As presentes Especificações Técnicas têm como objetivo o 

estabelecimento das normas e das diretrizes genéricas de ordem qualitativa, 

concernentes aos materiais e processos construtivos que deverão ser adotados na 

execução dos serviços para reestruturação e modernização do estádio municipal de 

Goiana –PE. 

17.2. Mesmo no caso de não ser especificamente citado, prevalecerá na execução 

dos serviços e no emprego dos materiais tudo aquilo que estiver determinado nas 

Normas, Especificações, Métodos e Terminologias, aprovadas ou recomendadas, 

elaboradas pela ABNT ou DNIT. 

17.3. A Mão-de-obra deverá ser experiente, esmerada no seguir às especificações e 

no acabamento dos serviços. A fiscalização reserva-se do direito de ordenar a 

exclusão, mediante notificação escrita à empreiteira, de qualquer pessoa que ela 

julgue inapta às funções que desempenha. 

17.4. Nas presentes especificações foram adotadas as seguintes convenções e siglas: 

17.4.1. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA – Contratante 

17.4.2. FISCALIZAÇÃO - Engenheiros ou seus prepostos, devidamente credenciados 

para o exercício desta função. 

17.4.3. EMPREITEIRA - Empresa construtora que for contratada para o exercício 

desta função. 

17.4.4. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

17.4.5. NBR - Normas Brasileiras da ABNT. 

17.4.6. DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

 

18. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
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18.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 

18.1.1. Será executada placa de identificação do local, em material metálico 
galvanizado, na dimensão 4,00 metro de altura por 2,00 metros de comprimento, com 
descrição do local e nome do Estádio Municipal, conforme orientação de tamanho de 
letra, forma, cores, especificado através da fiscalização.  
Será fixada nos pilares que fixam junto ao portão de entrada ou indicação da 
fiscalização. 

18.1.2. Todo o procedimento deverá atender os requisitos da ABNT, atendendo a 

Norma ABNT NBR 13133:1994 – Execução de Levantamento Topográfico. 

18.2. LIMPEZA DO TERRENO COM MOTONIVELADORA. 

18.2.1. A partir do campo existente, será procedida a limpeza do terreno com 
motoniveladora, raspando a cobertura vegetal existente com aprofundar de 10 
centímetros do terreno.  

18.2.2. Todo o procedimento deverá atender os requisitos da ABNT ou do DNIT, 

atendendo as seguintes Normas Técnicas:  

• NORMA DNIT 137/2010- ES; 

18.3. DRENAGEM  

18.3.1. Serão executadas duas valas, conforme indicadas em planta, na largura 
mínima de 0,60 m, com a utilização de retroescavadeira.  
Deverá ser observado o nível do fundo do dreno para que o mesmo fique com 
inclinação para juzante.  
Após a escavação, as valas serão devidamente limpas e conformadas para 
receberem o preenchimento com brita 2 para o dreno.  
A brita não podendo ser em hipótese alguma ser substituída por cascalho.  
Com o preenchimento das valas, posteriormente será colocada uma lona plástica 
preta 150 micras parte superior do dreno para impedir o preenchimento do mesmo 
com o restante do aterro.  

 

 

18.4. ATERRO 

18.4.1. Após a conclusão dos drenos, será executado aterro devidamente marcado, 
com uma camada média de aproximadamente 30 cm, de material de terra pura, 
observando rigorosamente os níveis para que a água superficial escorra e não forme 
poças no campo de futebol. O espalhamento será feito com trator de esteiras e/ou 
motoniveladora, com posterior compactação com rolo compressor.  

18.4.2. A forma de medição do serviço será feita por metro quadrado. Levando em 

consideração a área executada.  

18.5. PLANTAÇÃO DE GRAMA 

18.5.1. Após o nivelamento com acompanhamento topográfico, será procedido o 
plantio da grama do tipo esmeralda, em rolo ou em pedaços.  
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Posteriormente a implantação da grama sintética deverá ser dado acompanhamento 
técnico para que a grama ali instalada permaneça devidamente ao longo do tempo 
em condições de prática desportiva. O acompanhamento e a garantia de que a grama 
resistirá deverá ser de responsabilidade da empresa que executa o serviço.  
 

18.6. ILUMINAÇÃO – REVISÃO. 

18.6.1. Serão instalados 3 postes de concreto armado de 11 metros de altura, sendo 
que deverão ser aterrados com equipamento tipo broca rotativa até a profundidade de 
2,00 m. Serão fixados 4 refletores retangulares fechados com lâmpada de vapor 
metálico de 400 w de potência e 220 v.  
Deverá ser prevista regulagem de inclinação para que a prática desportiva não seja 
ofuscada pelos refletores.  
Com 4 postes de concreto de cada lado do campo, e com 4 refletores em cada um, 
teremos 24 refletores no total. Todos os circuitos serão protegidos por um disjuntor 
para cada poste, ou seja, para cada 4 refletores de 400 w.  
Os disjuntores ficarão num CD com capacidade para no mínimo 7 disjuntores, pois 
além dos 6 disjuntores individuais para cada poste, teremos um disjuntor geral na 
própria caixa de disjuntores.  
A tubulação será subterrânea ser substituída para bitola DN 40 mm (1 ¼ de polegada) 
e rígida, própria para condução de fiação elétrica e anti-chama. 
Será aberta vala de no mínimo 60 cm de profundidade e de 30 cm de largura, instalada 
a tubulação e posteriormente reenterrada como material da escavação e devidamente 
compactada.  
As caixas de passagem serão ser revisada e recompor todo reboco das paredes  
internamente com barra lisa, cimento e areia, traço 1:4 e espessura máxima de 2 cm, 
recuperar duas tampa de concreto armado e repor duas tampa novas no mínimo 
espessura de 5 cm com malha de ferro 5 mm de 10 em 10 cm e com fundo de 
concreto.  

 

18.7. ALAMBRADO (TELA) 

18.7.1 serão instalados entre 2 postes de concreto armado de 7 metros de altura,  
Serão instalados uma tela de galvanizada de vinte metros comprimento por 3 metros 
de altura para fixação com cabo de aço de 3/8 fixados com clip de 3/8, com tela de 
arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5 cm.  
 

18.8. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

18.8.1. Motoniveladora ou Patrol: Equipamento especifico para terraplanagem, tem a 

função cortar ou aterrar subleitos, sub-bases e bases de acordo com as estacas de 

marcação. Equipamento de muita força que consegue espalhar ou cortar grandes 

volumes. 

18.8.2. Caminhão Basculante: O material escavado será transportado por caminhão 

basculante, com proteção superior. Após o serviço de remoção do material excedente, 

todo acumulo deverá ser destinado a local adequado por meio de transporte de 

caçamba por rodovia ou estradas. 
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18.8.3. Retroescavadeira: Tem função de escavar valas e redes, transportar materiais 

e carregar caminhões. Os serviços realizados pela retroescavadeira são de caráter 

inicial tanto para remoção do material existente escavados e não utilizados nas 

operações de escavação e regularização da superfície de assentamento serão 

destinados a bota-fora. 

18.8.4. Todo o procedimento deverá atender os requisitos da ABNT, atendendo as 

seguinte Norma Regulamentadora:  

• ABNT NR 12 – Máquinas e Equipamentos, Insstalações e Áreas de Trabalho. 

18.9. DRENAGEM 

18.9.1. Deverá ser executado com objetivo de interceptar e captar, conduzindo o 

desague seguro das águas provenientes de suas áreas adjacentes e aquelas que se 

precipitem sobre o corpo estradal, resguardando a segurança e estabilidade.  

18.9.2. Os dispositivos de de drenagem superficial, deverão ser dimensionados de 

acordo com o ISF 210: Projeto de Drenagem do DNIT. 

18.9.3. Os matérias utilizados deverão estar em bom estado, não admitindo-se 

materiais quebrados ou reutilizados. 

18.9.4. Todo o procedimento deverá atender os requisitos do DNIT, atendendo a 

seguinte Norma:  

• DNIT 030/2004 - ES – Drenagem – Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana – 

Especificações de Serviço. 

18.9.5. A forma de medição do serviço será feita por metro linear de tubulação e 

unidade de caixas instaladas. Levando em consideração a área de onde o serviço fora 

executado. 

 

18.10 – PINTURA 

Normas Gerais Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, 
isentas de mofo e, principalmente, secas, conforme a umidade relativa do ar.  
Primeiramente será executada a limpeza das paredes em jato de alta pressão.  
Na pintura das paredes externas deverá ser primeiramente, após a limpeza. 
Posteriormente será com tinta acrílica em duas demãos em cor a branca. 
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos 
sucessivas.  
Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva.  
Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 
destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.).  
Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta 
estiver seca, empregando-se removedor adequado. 
 

18.11 -  Portões  
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Estrutura dos Portões:  
Os portões serão confeccionados, um quadro de ferro cantoneira (1 ½” x 1 ½”) x 3/16”, 
preenchidos com ferro mecânico chato (1 ½” x 1 ½”) x 3/16” .  
Os postes do portão serão executados com pilar de concreto na dimensão 15x15cm 
e armada com 04 ferro 10 mm e estribo 4,2 mm a cada 15 cm.  
Na parte superior do portão serão colocadas ferro laminado liso redondo (½”) com 
ponteiras em flecha.  
O portão para entrada de veículos e acesso será de correr. 
Para a fixação dos portões serão escavadas valas nas dimensões 50 x 50 cm e 
executadas em concreto ciclópico traço 1:3:6 (cimento, areia e brita 1 e 2) com 30% 
de pedra e sapatas isoladas com dimensões mínimas de 40 x 40 cm com altura de 65 
cm em concreto de 25 Mpa.  
Os portões têm que ser fixados e chumbados no solo, apresentando rigidez e 
segurança, para não ter a probabilidade de balançar quando em uso.  
Deverá ter local para fixação de cadeado e com fechadura nova e chave.  
Será executado pintura anticorrosiva e após a secagem, duas demãos de pintura 
esmalte brilho, nas cores definidas pela fiscalização. 
 

REVESTIMENTOS DE PISOS e PAREDES 

18.12 - PISO CERÂMICO.  
Todos os ambientes indicados no projeto receberão acabamentos com piso cerâmico 
com PEI 05, classificação comercial, assentado com argamassa ACII externamente.  
OBS: O não cumprimento da utilização de argamassa AC-II acarretará remoção e 
substituição total do piso executado.  
O rejunte deverá ser do tipo II para rejunte de pisos, com uma fuga de no mínimo de 
03 mm.  
A cerâmica será escolhida pela fiscalização e deverão ser utilizados como parâmetros 
de escolha os valores apresentados no orçamento.  
O rodapé deverá acompanhar a característica do material colocado no piso 
respeitando 07 cm de altura.  
Deverá ser executado, juntas de dilatação a cada 20,00 m² ou a cada 5 m de extensão. 
 
18.13 - PAREDES.  
As paredes dos banheiros e vestuários dos atletas e árbitro receberão cerâmica na 
dimensão mínima de 40x40 PEI 03. 
As cerâmicas serão do tipo comercial as dimensões e modelos solicitados pela 
Prefeitura Municipal de Goiana - PE, e serão assentados com argamassa pronta tipo 
AC-III de acordo com as instruções do fabricante.  
O rejunte deverá ser do tipo II para rejunte. 
 
18.14 - VIDROS  
Os vidros das janelas serão lisos, planos, sem bolhas e transparentes.  

Todos terão 6,00 mm janelas tipo boca de lobo.  
Serão portas serão de vidro liso de 10mm temperado. 

 
18.15-Construção dos Banheiros Feminino, masculino, árbitros, os times 
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Serviços Iniciais:  
Serão demolidas todas as paredes e laje para uma novas paredes e coberta. 
Nos banheiros vestiários dos atletas e arbitro. 
Serão executados serviços de construção nos banheiros com adequação a para os 
árbitros e atletas com nova instalação de piso cerâmicos, cobertura em laja 
protendida, textura e pintura, elétrica, hidros sanitária. 
Objetivo descrever os materiais e serviços que serão executados na execução dessas 
obras.  
 
18.16-Alvenarias 
Nas paredes a ser executadas em alvenarias com tijolos nas dimensão 19x19 cm de 
oito furos, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:6 cimento e 
areia, 
Serão executadas sobre vigas no traço de 1:2,5:3,5 cimento, areia e brita, armada 
com 4 barras de ∅10 mm e com estribos de ∅5 mm dispostos a cada 15 cm.  
As alvenarias serão executadas conforme alinhamentos constantes em projeto 
arquitetônico, obedecendo aos níveis e esquadros existentes.  
 
18.17 - Verga e Contra-Verga:  
Serão executadas em concreto com fixação de 04 barras de 6,3 mm, ultrapassando 
30 cm de cada lado da abertura, com 10 cm de altura 
 
18.18-Fundações:  
Serão colocadas nova sapatas e pilares no traço de 1:3:4 cimento, areia e brita   com 
profundidade sessenta centímetros, inclusive sapatas 
 
18.19 - Impermeabilização:  
Sobre o contrapiso e nas laterais da viga de fundação e na parte interna em contato 
com o solo do embasamento, no banheiro serão aplicadas 4 demãos de hidro asfalto, 
em ambos os sentidos para propiciar perfeita impermeabilização do contrapiso e das 
alvenarias. 
Aplicação de membrana acrílica na cor branca para laje de coberta do camarote. 
 
18.20 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS ELETRICAS  
Suprimento de Energia Elétrica Suprimento de Energia Elétrica será feita através de 
uma entrada de energia em alta tensão, já pronta no quadro existente  
Todos os cabos alimentadores instalação subterrânea serão de classe 1,0KV, 70 ºC 
PVC.  
 
 
 
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO  

As luminárias serão do tipo sobrepor no teto vestiário e banheiros.  
As caixas de ligação, instaladas e embutidas na laje são do tipo octogonal em PVC.  
As tubulações foram embutidas na laje e instaladas entre laje e descendo embutidas 
nas paredes para pontos de comando do acendimento.  

mailto:cplgoiana@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

 
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, S/N– Centro, Goiana/PE - CEP: 55.900-000 – Fone: 81.3626-4130 

E-mail: cplgoiana@gmail.com 
Página 44 de 96 

 
 

 

Os eletrodutos, quando não indicado sem projeto, ”vestiários são de PVC, corrugados, 
na bitola mínima de Ø 3/4”.  
Os condutores, quando não indicados em projeto, serão do tipo cabo de cobre flexível 
em PVC p/ 750V nas seguintes seções mínimas: 
de comando: #1,5mm² - de iluminação, tomadas tomadas #4,0mm²  e Refletores com 
# 6,0mm 

Todas as luminárias de Led Sobrepor.  
Os interruptores simples 10A-250V e 20A. 

 
INSTALAÇÃO DE TOMADAS  

As tomadas serão tipo 2P+T 10ª 127V, e 2P+T 220V 
 Tensão de alimentação: 127V ou 220V Os eletrodutos, quando não indicados 
em no memorial, serão de PVC, corrugados, na bitola mínima de Ø 3/4”.    
As tomadas de força serão dos seguintes tipos: Em 127V: - Padrão Brasileiro 2P + T 
em 220V: - Padrão Brasileiro. 
As tubulações foram embutidas na laje ou opcionalmente instaladas entre laje e 
descendo embutidas nas paredes.  

As tomadas de telefone serão do tipo RJ1.  
 
INSTALAÇÃO DE LÓGICA  
Estão previstos 8 pontos de lógica no camarote, interligados entre si.  
As tomadas de Lógica serão instaladas em caixas de ligação 4”x2” ou 4”x4” , 
embutidas na alvenaria.  
 
QUADROS ELÉTRICO: 
Os quadros passaram por manutenção retirada da ferrugem e aplicação de isolante. 
No locais onde esta instalado o quadro de distribuição, passará por manutenção 
deverão ser retirados para instalações dos novos disjuntores. 
 
ILUMINAÇÃO EXERNA.  
Para iluminação do campo de futebol, revisão nas luminárias de todos os postes.  
Para iluminação dos postes de iluminação do campo de futebol, serão aplicadas nova 
botoeira liga e desliga a serem fixadas na porta do quadro geral de distribuição.  
 
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA.  
CAMPO DE FUTEBOL:  
Deverá ser instalado uma malha de aterramento interligando os postes tubulares 
instalados em volta do campo, através de um cabo de cobre nu de # 35mm2, 
instalação de haste de aterramento em todas as caixas de passagem, aterrando os 
postes através de cabo de cobre #16mm 
Observação: Todos vãos dos alambrados em volta do campo devem ser interligados. 
Inclusive, os portões. Deverá ser instalado de haste de aterramento em todas as 
caixas de passagem, aterrando junto do poste através de cabo de cobre #16mm2. 
 
Luminárias refletores de 20W 40W e 60W deve ser instalada ao longo do acesso se 

corredores.  
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
GENERALIDADES:  
Os serviços deverão ser executados conforme as especificações deste memorial, de 
acordo com o projeto e as Normas Brasileiras (NBR 5410), devendo ser tomados 
cuidados especiais p/ eliminação das interferências com demais instalações. 
As citações de marcas ou produtos deste Memorial têm a função de especificar 
características mínimas dos materiais a serem empregados.  
Se houver divergências entre os desenhos, o memorial descritivo e as planilhas de 
materiais a solução do problema obedecerá à seguinte ordem de prioridade: desenhos 
arquitetônica da planta baixa, memorial descritivo e planilhas de materiais.  
Eventuais modificações no projeto, ou substituição de materiais especificados, 
eventualmente poderão ser aceitas, mediante prévia autorização, por escrito, por 
parte da fiscalização.  
Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo 
ser obedecidas às seguintes disposições: 
 
a.) Antes do início dos trabalhos a Contratada deverá entrar em contato com a 
fiscalização, para apresentar o seu plano de trabalho.  
b.) Antes da instalação dos eletrodutos e luminárias, etc., a Contratada deverá 
submeter à aprovação da fiscalização ou da Secretaria de obras os detalhes de 
fixação dos mesmos, que pretende efetuar na obra, incluindo indicação dos materiais 
a serem utilizados.  
A fiscalização ao seu critério poderá aprovar ou reprovar ou exigir modificações.  
As luminárias LED deverão possuir dois pontos de fixação, a fim de evitar a rotação 
das mesmas. 
c.) As emendas nos condutores dos circuitos terminais somente poderão ser 
efetuadas nas caixas de passagem, soldado e isolado com fita isolante, de tal forma 
a garantir contatos firmes e duráveis.  
e.) Os eletrodutos que ficarem a espera de etapas futuras de obras deverão ter as 
extremidades devidamente tampadas, a fim de evitar a penetração de entulhos, 
insetos e água. 
f.) O raio mínimo de curvatura dos tubos não deve ser inferior a seis vezes o diâmetro 
dos mesmos. 
 
NORMAS E PADRÕES  
A execução dos serviços deverá sempre obedecer às normas da ABNT no seu geral 
e ao projeto elétrico em particular.  
As normas e padrões a serem obedecidos são as seguintes: - ABNT: NBR-5410, NBR-
5419, e outras que as complementam; - Concessionária de Energia Elétrica e de 
Telefonia.  
Havendo casos não abrangidos pelas normas da ABNT e pelos regulamentos acima, 
a Contratada deverá obedecer às normas internacionais cabíveis.  
As dúvidas que eventualmente surgirem deverá ser dirimidas de comum acordo com 
a fiscalização ou secretaria de obras. 
 
MATERIAIS EMPREGADOS: 
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Os materiais a serem utilizados deverão satisfazer aos padrões aconselhados pela 
técnica moderna, bem como a todas as exigências das normas brasileiras e as 
especificações.  
Caberá à fiscalização ou Secretária de obras , o direito de rejeitar qualquer material 
colocado na obra em desacordo com o projeto e suas especificações ou que 
apresente falhas ou defeitos.  
Além disso, em caso de dúvidas, submetê-lo a testes próprios ditados pelas normas 
técnicas da ABNT.  
À contratada caberá apresentar, quando pedido, o comprovante de origem do 
material, o qual poderá ser rejeitado, a critério da fiscalização. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS.  
 
GENERALIDADES  
Estas especificações técnicas são aplicadas no presente projeto de instalações 
elétricas tendo sido especificados alguns equipamentos e materiais com tipos e 
fabricantes que determinam a qualidade dos mesmos. 
 
CABO ISOLADO  
Os cabos serem instalados nos elétrodutos instalados nas lajes e tubulações em 
paredes de alvenaria, serão dos tipos, cabo de cobre flexível em PVC p/ 750V, não 
propagante de chama, classe 450/750V, revestimento em cores diversas, segundo 
especificações normas, com gravação de bitola, isolação, temperatura e nome do 
fabricante na isolação do condutor em intervalos regulares.  

Fabricado conforme NBR 6148, NBR 6880.  
 
CABO ISOLADO EMBUTIDO; 
Os cabos serem instalados nos eletrodutos enterrados no piso, serão dos tipos, cabo 
de cobre flexível de isolação de 0,6 a 1,0KV 70C° PVC, não propagante e auto-
extinguível de chama. 
 
Fio e cabo de cobre nu Têmpera meio dura, fabricado conforme NBR 5111, NBR 7575. 
 

Disjuntor Termomagnético: 
Disjuntor termomagnético (mini disjuntor), disparo térmico para proteção contra 
sobrecarga e eletromagnético para proteção contra curto-circuito, curva de disparo 
tipo “C”, capacidade de ruptura de três KA (de 220 V a 440 V), sem restrições quanto 
à posição de montagem. 
 
 
 
ELETRODUTO DE PVC  
Tubos de cloreto de polivinil (PVC), corrugado, não plastificado, auto-extinguível 
“PEAD”, fornecido em barras de 3m de comprimento, com luva, trazendo indicado de 
forma indelével a marca, o tipo e o diâmetro. Fabricado e ensaiado conforme NBR 
5683, NBR 6233, NBR 963. 
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ACESSÓRIOS:  
 
                      Buchas de Nylon: 
                    Buchas de nylon para fixação de parafusos. 
 
TOMADAS ELÉTRICAS (220V)  
 Tomadas com haste, contatos de prata e componentes de junção               elétrica 
em liga de cobre, com classe de tensão 250V do tipo 2P+T- Padrão Brasileiro (10 A – 
250 V), Modular, material termofixo, de embutir, na cor branca. 
 
LUMINÁRIAS E REFLETORES: 
Luminária de sobrepor LED 20W, 40W 60W ; corpo em chapa de aço tratada e pintura 
na cor branca:  
                       Refletor de LED com acabamento especular: pintura eletrostática na 
cor preta. 
 
 
18.21- ENTREGA DA OBRA  
A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de construção.  
Todos os serviços deverão ser examinados pela fiscalização do proponente, que 
constará se eles foram executados de acordo com as especificações e se necessitam 
ser refeitos ou não.  
 

19. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Aceitabilidade pelo engenheiro fiscal e gestor do contrato, designado pela Secretária 

de Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico - SEURBO. 

 

20. DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

Por ocasião da assinatura do contrato a Secretaria de Obras, Urbanismo e Patrimônio 

Arquitetônico, designará o engenheiro gestor do contrato e fiscal das obras.  

 

21. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA 

21.1. A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja 

autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, 

como de emergência e necessários ao andamento ou segurança do serviço; 

21.2. Na existência de serviços não descritos na Planilha Orçamentária, a 

CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da Secretaria de 

Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico. A omissão de qualquer procedimento 

técnico ou norma não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das 

melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetos básicos da 

ABNT vigente, e demais pertinentes; 
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21.3. Para pagamento do primeiro boletim de medição a CONTRATADA deve 

apresentar a Anotação de Responsabilidade técnica de execução (ART), com seu 

devido recolhimento perante o CREA e inscrição da obra no cadastro do INSS; 

21.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização no tocante a execução dos serviços, 

assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e 

conforme especificações constantes do Projeto Executivo, do processo licitatório; 

21.5. Entregar no prazo especificado os Relatórios já descritos; 

21.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal 

ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo a responsabilidade; 

21.7. Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas 

atividades de acordo com as especificações e qualidades necessárias ao fiel e integral 

cumprimento do objeto contratado; 

21.8. Empregar métodos de trabalho que conduzam à boa qualidade final dos serviços 

e a prestar os esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua 

execução; 

21.9. A assumir exclusiva responsabilidade por danos pessoais sofridos por 

empregados seus ou de suas subcontratadas, durante a execução dos serviços, 

exonerando expressamente a CONTRATANTE e a fiscalização de qualquer 

responsabilidade; 

21.10. Refazer, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos 

serviços que tenham sido elaborados de modo incorreto ou de forma insatisfatória, 

dentro do prazo que para tal for estabelecido entre as partes; 

21.11. Não subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste CONTRATO; 

21.12. Obedecer na integra o plano de execução/custos, especificações técnicas, 

memorial descritivo e projetos, conforme Contrato. 

 

22. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE 

22.1. Emitir Notas de Empenho para custear a despesa durante a vigência do contrato; 

22.2. Designar um servidor para acompanhar a prestação do serviço, bem como 

gerenciar o contrato; 

22.3. Atestar Notas Fiscais que comprovam a realização dos serviços; 

22.4. Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que serão 

contados a partir da apresentação da Nota Fiscal; 

22.5. Notificar a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas, da suspensão da 

prestação do serviço e da sustação do pagamento de qualquer fatura; 

22.6. Descontar valores correspondentes às multas que eventualmente forem 
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aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais da Nota Fiscal apresentada; 

22.7. Efetivar o pagamento à CONTRATADA após a apresentação do documento 

fiscal e boletim de medição, devidamente atestado pela Secretaria de Urbanismo, 

Obras e Patrimônio Arquitetônico; 

22.8. Não efetivar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência 

de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

22.9. Apresentar a Anotação de Responsabilidade técnica de execução (ART), com 

seu devido recolhimento perante ao CREA. 

 

23. DAS PENALIDADES E MULTAS 

23.1. Serão passíveis de penalidades as seguintes condutas: inexecução dos 

serviços, erro na execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 

contratual ou não veracidade das informações prestadas e outras relativas a 

quaisquer cláusulas. 

23.2. As aplicações das penalidades serão definidas no edital e na minuta do contrato, 

que constará o percentual das multas a serem aplicadas pela inexecução do objeto. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Se a licitante vencedora deixar de assinar o Contrato, quando convocada, dentro 

de 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da notificação, e sem 

justificativa por escrito e aceita pela Administração, restará caduco o seu direito de 

vencedora, sujeitando-se às penalidades da Lei; 

24.2. Os materiais adquiridos serão medido mensalmente, de acordo com o 

quantitativo efetivamente realizado de acordo com o preço pactuado no contrato e 

demais especificações. 

 

Goiana (PE), 11 de Fevereiro de 2020. 

 

_______________________________________________ 

Isabella Soares Lopes 

Secretária de Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico 
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Objeto: REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GOIANA - PE  

Local: GOIANA - PE  

REFERENCIA -EMLURB DEZ19 -  SINAPI - NOVEMBRO2019 - DESONERADA 

         

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.  QUANT.  P. UNIT. CUSTO TOTAL S/ BDI PREÇO TOTAL C/ BDI 

1   
ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL     
 S/BDI  C/BDI 

57.498,84 77.562,24 

1.1 74209/001 
PLACA DE OBRA EM 
CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

m2 
             

8,00  
             
374,95  

          480,72  2.999,60 3.845,76 

1.2 
90777 - SINAPI 

REF. - DEZ/2019 
DES. 

ENGENHEIRO CIVIL DE 
OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
        

396,00  
               
72,92  

            93,49  28.876,32 37.022,04 

1.3 
90776 - SINAPI 

REF. - DEZ/2019 
DES. 

ENCARREGADO GERAL 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
        

792,00  
               
31,06  

            39,82  24.599,52 31.537,44 

1.4 
90781 - SINAPI 

REF. - DEZ/2019 
DES. 

TOPOGRAFO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
        

180,00  
               
22,35  

            28,65  4.023,00 5.157,00 

2   
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
        

29.546,60 37.884,77 

2.1 03.01.210 
DEMOLICAO MANUAL 
DE CONCRETO 
ARMADO. 

m3 
           

54,37  
             
285,66  

          366,24  15.531,85 19.913,13 

2.2 04.03.180 

REMOCAO DE 
METRALHA EM 
CAMINHAO BASCULAN- 
TE, D.M.T 12 KM, 
INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA 
MECANICAS. 

m3 
           

54,37  
               
17,15  

            21,99  932,48 1.195,64 

2.3 03.01.150 

DEMOLICAO DE 
ALVENARIA DE 1/2 VEZ 
COM PREPARO PARA 
REMOCAO. 

m2 
        

672,00  
               
16,55  

            21,22  11.121,60 14.259,84 

2.4 04.03.010 

REMOCAO DE 
MATERIAL DE 
PRIMEIRA CATEGORIA 
EM CAMINHAO 
CARROCERIA, D.M.T. 6 
KM, INCLUSIVE CARGA 
E DESCARGA MANUAIS. 

m3 
           

67,20  
               
18,76  

            24,05  1.260,67 1.616,16 

2.5 100575 

REGULARIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIES COM 
MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019 

m2 
  

10.000,0
0  

                 
0,07  

               0,09  700,00 900,00 

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO (WC e Vestiarios ) 2.542.960,09 3.260.324,67 

3.1 06.03.115 

CONCRETO ARMADO 
PRONTO, FCK 35 MPA, 
CONDICAO A (NBR 
12655), LANCADO EM 
LAJES E ADENSADO, 
INCLUSIVE FORMA, 

m3 
     

1.196,94  
         
2.101,43  

      2.694,24  2.515.291,93 3.224.851,71 
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ESCORAMENTO E 
FERRAGEM. 

3.2 73898/001 

JUNTA DE DILATACAO 
ELASTICA (PVC) O-
220/6 PRESSAO ATE 30 
MCA 

m 
        

288,00  
               
96,07  

          123,17  27.668,16 35.472,96 

4 ALVENARIA WC E VESTIARIOS  84.424,02 108.240,46 

4.1.1 87493 

ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 
19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M²COM 
VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM 
BETONEIRA. 
AF_06/2014 

m² 
        

755,30  
               
54,98  

            70,49  41.526,56 53.241,31 

4.1.2 73937/001 

COBOGO DE 
CONCRETO (ELEMENTO 
VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 
1:4 (CIMENTO E AREIA) 

m² 
           

43,75  
             
103,43  

          132,61  4.525,06 5.801,69 

4.1.3 15.02.090 

FORNECIMENTO DE 
MONTANTE/DIVISORIA 
DE GRANITO NATURAL 
POLIDO NOS DOIS 
LADOS CINZA 
ANDORINHA COM 2 
CM DE ESPESSURA, 
INCLUSIVE 
TRANSPORTE, 
MONTAGEM E 
ASSENTAMENTO. 

m² 
        

112,20  
             
342,00  

          438,48  38.372,40 49.197,46 

5 ESQUADRIAS DE MADEIRA 16.554,26 21.224,22 

5.1 90820 

PORTA DE MADEIRA 
PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

und 
           

46,00  
             
245,51  

          314,77  11.293,46 14.479,42 

5.2 90822 

PORTA DE MADEIRA 
PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

und 
           

20,00  
             
263,04  

          337,24  5.260,80 6.744,80 

6 ESQUADRIAS METALICA 19.376,40 24.842,40 
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6.1 09.03.010 

FORNECIMENTO DE 
ESQUADRIA DE 
ALUMINIO, TIPO 
CORRER SEM 
BANDEIRA, COM 
CONTRAMARCO, 
INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO. 

m² 
           

24,00  
               
61,65  

            79,04  1.479,60 1.896,96 

6.2 17.07.010 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE 
GRADIL E/OU PORTAO 
COM FERRAGENS, 
MODELO AV 31/2000-
OP 01 INCLUSIVE 
APARELHAMENTO E 
PINTURA COM 
ESMALTE SINTETICO 
DUAS DEMAOS. 

m² 
           

48,00  
             
372,85  

          478,03  17.896,80 22.945,44 

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 70.924,55 90.935,02 

7.1 98560 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
DE PISO COM 
ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E 
= 2CM. AF_06/2018 

m² 
        

145,32  
               
32,54  

            41,72  4.728,69 6.062,72 

7.2 98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO 
DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018 

m² 
        

871,92  
               
75,92  

            97,34  66.195,86 84.872,30 

8 REVESTIMENTO INTERNO 72.464,06 92.902,65 

8.1 87527 

EMBOÇO, PARA 
RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, 
APLICADO 
MANUALMENTE EM 
FACES INTERNASDE 
PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 
20MM,OM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

m² 
        

755,31  
               

29,51  
            37,83  22.289,08 28.573,23 

8.2 11.04.020 

REBOCO EM 
CIMENTADO, TIPO 
BARRA LISA , APLICADA 
SOBRE EMBOCO 
PRONTO COM 5,0 MM 
DE ESPESSURA 

m² 
        

755,31  
               
18,37  

            23,55  13.874,97 17.787,46 

8.3 87264 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA 

m² 
        

755,31  
               
48,06  

            61,62  36.300,01 46.541,96 
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MENOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

9 REVESTIMENTO PISO 30.827,16 39.522,60 

9.1 87620 

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

m² 
        

468,00  
               
23,86  

            30,59  11.166,48 14.316,12 

9.4 87246 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM 
APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. 
AF_06/2014 

m² 
        

468,00  
               
42,01  

            53,86  19.660,68 25.206,48 

10 DRENAGEM DO CAMPO 18.272,28 23.428,98 

10.1 73816/001 

EXECUCAO DE DRENO 
COM TUBOS DE PVC 
CORRUGADO FLEXIVEL 
PERFURADO - DN 100 

m 
        

540,00  
               
25,79  

            33,07  13.926,60 17.857,80 

10.2 05.01.010 

ESCAVACAO MANUAL 
EM TERRA ATE 1,50 M 
DE 
PROFUNDIDADE, SEM 
ESCORAMENTO. 

m3 
        

114,00  
               
31,06  

            39,82  3.540,84 4.539,48 

10.3 05.02.010 

REATERRO SEM 
APILOAMENTO, COM 
APROVEITAMENTO DO 
MATERIAL ESCAVADO. 

m3 
        

114,00  
                 
7,06  

               9,05  804,84 1.031,70 

11 GRAMADO 167.083,50 214.272,00 

11.1 85180 
PLANTIO DE GRAMA 
ESMERALDA EM ROLO 

m² 
  

10.650,0
0  

               
15,19  

            19,48  161.773,50 207.462,00 

11.2 41595 

 PINTURA ACRILICA DE 
FAIXAS DE 
DEMARCACAO EM 
QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 
CMDE LARGURA 

m 
        

500,00  
               
10,62  

            13,62  5.310,00 6.810,00 

12 PINTURA 41.421,83 53.095,81 

12.1 74245/001 
PINTURA ACRILICA EM 
PISO CIMENTADO 
DUAS DEMAOS 

m² 
     

3.000,00  
                 
9,62  

            12,33  28.860,00 36.990,00 

12.2 16.03.020 

PINTURA LATEX EM 
PAREDES INTERNAS, 
CORALAR OU SIMILAR, 
DUAS DEMAOS, 
INCLUSIVE APLICACAO 
DE UMA DEMAO DE 
LIQUIDO SELADOR E 
DUAS DEMAOS DE 

m² 
        

180,00  
               
10,63  

            13,63  1.913,40 2.453,40 
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MASSA CORRIDA A 
BASE DE PVA. 

12.3 84659 
PINTURA ESMALTE 
FOSCO EM MADEIRA, 
DUAS DEMAOS 

m² 
           

50,40  
               
13,99  

            17,94  705,10 904,18 

12.4 79466 
PINTURA COM VERNIZ 
POLIURETANO, 2 
DEMAOS 

m² 
        

307,50  
               
16,31  

            20,91  5.015,33 6.429,83 

12.5 73794/001 

PINTURA COM TINTA 
PROTETORA 
ACABAMENTO GRAFITE 
ESMALTE SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, 
2 DEMAOS 

m² 
        

160,00  
               
30,80  

            39,49  4.928,00 6.318,40 

13 SERVIÇOS DIVERSOS 192.931,20 247.352,40 

12.1 73787/001 

ALAMBRADO EM 
TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, COM 
COSTURA, DIN 2440, 
DIAMETRO2", ALTURA 
3M, FIXADOS A CADA 
2M EM BLOCOS DE 
CONCRETO, COM TELA 
DE ARAME 
GALVANIZADO 
REVESTIDO COM PVC, 
FIO 12 BWG E MALHA 
7,5X7,5CM 

m² 
     

1.080,00  
             
178,64  

          229,03  192.931,20 247.352,40 

14 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS 67.280,96 86.260,62 

14.1 00003520 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 90 
GRAUS, DN 100 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL 

und 
           

26,00  
                 
5,14  

               6,59  133,64 171,34 

14.2 00020144 

JUNCAO SIMPLES, PVC 
SERIE R, DN 100 X 100 
MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

und 
           

19,00  
               
36,29  

            46,53  689,51 884,07 

14.3 98101 

SUMIDOURO 
RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 
(PARA 20 
CONTRIBUINTES). 
AF_05/2018 

und 
           

10,00  
         
6.261,49  

      8.027,86  62.614,90 80.278,60 

14.4 00009836 

TUBO PVC SERIE 
NORMAL, DN 100 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

und 
           

50,00  
                 
9,05  

            11,60  452,50 580,00 

14.5 00011716 

CAIXA SIFONADA PVC, 
100 X 100 X 40 MM, 
COM GRELHA 
REDONDA BRANCA 

und 
           

50,00  
               
36,38  

            46,64  1.819,00 2.332,00 
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14.6 89352 

REGISTRO DE GAVETA 
BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1/2", 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_12/2014 

und 
             

6,00  
               
27,68  

            35,49  166,08 212,94 

14.7 00000067 

ADAPTADOR PVC 
ROSCAVEL, COM 
FLANGES E ANEL DE 
VEDACAO, 1/2", PARA 
CAIXA D' AGUA 

und 
             

4,00  
                 
8,03  

            10,30  32,12 41,20 

14.8 00000073 

ADAPTADOR PVC 
ROSCAVEL, COM 
FLANGES E ANEL DE 
VEDACAO, 3/4", PARA 
CAIXA D' AGUA 

und 
           

12,00  
               
11,02  

            14,13  132,24 169,56 

14.9 00000108 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO COM 
BOLSA E ROSCA, 32 
MM X 1", PARA AGUA 
FRIA 

und 
             

4,00  
                 
1,31  

               1,68  5,24 6,72 

14.10 00000110 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO COM 
BOLSA E ROSCA, 40 
MM X 1 1/2", PARA 
AGUA FRIA 

und 
             

4,00  
                 
5,06  

               6,49  20,24 25,96 

14.11 00000819 

BUCHA DE REDUCAO 
DE PVC, SOLDAVEL, 
CURTA,  PREDIALCOM 
50 X 40 MM, PARA 
AGUA FRIA 

und 
             

2,00  
                 
2,31  

               2,96  4,62 5,92 

14.12 00000834 

BUCHA DE REDUCAO 
DE PVC, SOLDAVEL, 
LONGA, COM 40 X 25 
MM, PARA AGUA FRIA 

und 
             

2,00  
                 
2,73  

               3,50  5,46 7,00 

14.13 00006141 

ENGATE/RABICHO 
FLEXIVEL PLASTICO 
(PVC OU ABS) BRANCO 
1/2 " X 30 CM 

und 
           

10,00  
                 
2,74  

               3,51  27,40 35,10 

14.14 00003255 
FLANGE PVC, 
ROSCAVEL SEXTAVADO 
SEM FUROS 3/4" 

und 
             

3,00  
                 
5,46  

               7,00  16,38 21,00 

14.15 00003259 

FLANGE PVC, 
ROSCAVEL, 
SEXTAVADO, SEM 
FUROS, 1 1/2" 

und 
             

2,00  
               
10,67  

            13,68  21,34 27,36 

14.16 00003531 

JOELHO PVC, SOLDAVEL 
COM ROSCA, 90 
GRAUS, 25 MM X 1/2", 
PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

und 
             

3,00  
                 
1,61  

               2,06  4,83 6,18 

14.17 00003527 

JOELHO PVC, SOLDAVEL 
COM ROSCA, 90 
GRAUS, 32 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

und 
             

6,00  
                 
8,24  

            10,56  49,44 63,36 

14.18 00003526 

JOELHO PVC, 
SOLDAVEL, PB, 90 
GRAUS, DN 50 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL 

und 
             

8,00  
                 
1,55  

               1,99  12,40 15,92 

14.19 00003872 

LUVA DE REDUCAO 
SOLDAVEL, PVC, 40 MM 
X 32 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

und 
             

4,00  
                 
3,21  

               4,12  12,84 16,48 

mailto:cplgoiana@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

 
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, S/N– Centro, Goiana/PE - CEP: 55.900-000 – Fone: 81.3626-4130 

E-mail: cplgoiana@gmail.com 
Página 56 de 96 

 
 

 

14.20 00038023 

LUVA DE REDUCAO, 
PVC, SOLDAVEL, 50 X 
25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

und 
             

2,00  
                 
3,49  

               4,47  6,98 8,94 

14.21 00038678 
LUVA SOLDAVEL COM 
BUCHA DE LATAO, PVC, 
32 MM X 1" 

und 
             

4,00  
               
13,20  

            16,92  52,80 67,68 

14.22 00003906 

LUVA SOLDAVEL COM 
ROSCA, PVC, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

und 
             

8,00  
                 
1,17  

               1,50  9,36 12,00 

14.23 00007119 

TE DE REDUCAO COM 
ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 
1 X 3/4", PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

und 
           

20,00  
                 
6,91  

               8,86  138,20 177,20 

14.24 00011763 

TORNEIRA DE BOIA 
CONVENCIONAL PARA 
CAIXA D'AGUA, 1.1/2", 
COM HASTE E 
TORNEIRA METALICOS 
E BALAO PLASTICO 

und 
             

1,00  
               
45,88  

            58,82  45,88 58,82 

14.25 00009867 
TUBO PVC, SOLDAVEL, 
DN 20 MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648) 

und 
           

27,00  
                 
2,08  

               2,67  56,16 72,09 

14.26 00009868 
TUBO PVC, SOLDAVEL, 
DN 25 MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648) 

und 
           

38,00  
                 
2,67  

               3,42  101,46 129,96 

14.27 00009869 
TUBO PVC, SOLDAVEL, 
DN 32 MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648) 

und 
           

28,00  
                 
5,99  

               7,68  167,72 215,04 

14.28 00009874 
TUBO PVC, SOLDAVEL, 
DN 40 MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648) 

und 
           

14,00  
                 
8,73  

            11,19  122,22 156,66 

14.29 00009874 
TUBO PVC, SOLDAVEL, 
DN 50 MM, PARA 
AGUA FRIA (NBR-5648) 

und 
           

36,00  
               
10,00  

            12,82  360,00 461,52 

15 APARRELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS  30.953,68 39.685,96 

15.1 36521 

LAVATORIO DE CANTO 
LOUCA BRANCA 
SUSPENSO *40 X 30* 
CM 

und 
             

7,00  
             
107,65  

          138,02  753,55 966,14 

15.2 20269 

LAVATORIO/CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUCA 
BRANCA SEM LADRAO 
*50 X 35* CM UN CR 

und 
           

40,00  
               
68,51  

            87,84  2.740,40 3.513,60 

15.3 10422 

BACIA SANITARIA 
(VASO) COM CAIXA 
ACOPLADA, DE LOUCA 
BRANCA 

und 
           

36,00  
             
284,76  

          365,09  10.251,36 13.143,24 

15.4 11761 
ASSENTO VASO 
SANITARIO INFANTIL 
EM PLASTICO BRANCO 

und 
           

36,00  
               
44,69  

            57,30  1.608,84 2.062,80 

15.5 1747 

00001747 CUBA ACO 
INOX (AISI 304) DE 
EMBUTIR COM 
VALVULA DE 3 1/2 ", DE 
*56 X 33 X 12* CM 

und 
           

14,00  
             
141,19  

          181,02  1.976,66 2.534,28 

15.6 11762 

TORNEIRA CROMADA 
COM BICO PARA 
JARDIM/TANQUE 1/2 " 
OU 3/4 " (REF 1153) 

und 
           

58,00  
               
47,52  

            60,93  2.756,16 3.533,94 

15.7 11676 
REGISTRO DE ESFERA, 
PVC, COM VOLANTE, 

und 
           

48,00  
               
28,22  

            36,18  1.354,56 1.736,64 
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VS, SOLDAVEL, DN 40 
MM, COM CORPO 

15.8 1368 

CHUVEIRO COMUM EM 
PLASTICO BRANCO, 
COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 
W (110/220 

und 
           

26,00  
               
66,40  

            85,13  1.726,40 2.213,38 

15.9 37105 
CAIXA D'AGUA FIBRA 
DE VIDRO PARA 5000 
LITROS, COM TAMPA 

und 
             

2,00  
         
1.690,09  

      2.166,86  3.380,18 4.333,72 

15.10 73658 

LIGAÇÃO DOMICILIAR 
DE ESGOTO DN 
100MM, DA CASA ATÉ 
A CAIXA, COMPOSTO 
POR 10,0M TUBO DE 
PVC ESGOTO PREDIAL 
DN 100MM E CAIXA DE 
ALVENARIA 
COMTAMPA DE 
CONCRETO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

und 
             

1,00  
             
466,81  

          598,50  466,81 598,50 

15.11 11757 
SABONETEIRA DE 
PAREDE EM METAL 
CROMADO 

und 
           

36,00  
               
46,45  

            59,55  1.672,20 2.143,80 

15.12 37400 

PAPELEIRA PLASTICA 
TIPO DISPENSER PARA 
PAPEL HIGIENICO 
ROLAO 

und 
           

36,00  
               
62,96  

            80,72  2.266,56 2.905,92 

16 EQUIPAMENTOS 8.112,04 10.400,45 

16.1 VB 
TRAVE DE FUTEBOL 
OFICIAL - CONJUTO 

und 
             

1,00  
         
4.814,16  

      6.172,23  4.814,16 6.172,23 

16.2 735 

BOMBA CENTRIFUGA 
MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 1,48HP 
DIAMETRO DE SUCCAO 
XELEVACAO 1" X 1", 4 
ESTAGIOS, DIAMETRO 
DOS ROTORES 3 X 107 
MM + 1 X 100 MM, 
HM/Q: 10M / 5,3 M3/H 
A 70 M / 1,8 M3/H 

und 
             

2,00  
         
1.648,94  

      2.114,11  3.297,88 4.228,22 

17 ESGOTOS SANITÁRIOS 48.755,01 62.506,65 

17.1 9840 

TUBO PVC, SERIE R, DN 
150 MM, PARA 
ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 
5688) 

m 
        

744,00  
               
45,39  

            58,19  33.770,16 43.293,36 

17.2 3489 

JOELHO, PVC SERIE R, 
45 GRAUS, DN 100 
MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

und 
        

254,00  
               
14,27  

            18,30  3.624,58 4.648,20 

17.3 20143 

JUNCAO SIMPLES, PVC 
SERIE R, DN 100 X 75 
MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

und 
             

9,00  
               
33,89  

            43,45  305,01 391,05 

17.4 20166 

LUVA DE CORRER, PVC 
SERIE REFORCADA - R, 
150 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

und 
           

49,00  
               
51,57  

            66,12  2.526,93 3.239,88 

17.5 20046 
REDUCAO EXCENTRICA 
PVC, SERIE R, DN 100 X 

und 
             

9,00  
               
11,37  

            14,58  102,33 131,22 
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75 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

17.6 38448 
TE DE INSPECAO, PVC, 
SERIE R, 150 X 100 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL 

und 
           

25,00  
             
153,07  

          196,25  3.826,75 4.906,25 

17.7 89482 

CAIXA SIFONADA, PVC, 
DN 100 X 100 X 50 MM, 
FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS 
DE ENCAMINHAMENTO 
DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014 

und 
           

22,00  
               
23,68  

            30,36  520,96 667,92 

17.8 11739 

RALO SECO PVC 
CONICO, 100 X 40 MM, 
COM GRELHA 
REDONDA BRANCA 

und 
           

43,00  
                 
7,87  

            10,09  338,41 433,87 

17.9 98109 

CAIXA DE GORDURA 
ESPECIAL 
(CAPACIDADE: 312 L - 
PARA ATÉ 146 PESSOAS 
SERVIDAS NO PICO), 
RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,4X1,2 M, ALTURA 
INTERNA = 1 M. 
AF_05/2018 

und 
             

4,00  
             
611,34  

          783,80  2.445,36 3.135,20 

17.10 74224/001 

POCO DE VISITA PARA 
DRENAGEM PLUVIAL, 
EM CONCRETO 
ESTRUTURAL, 
DIMENSOEINTERNAS 
DE 90X150X80CM 
(LARGXCOMPXALT), 
PARA REDE DE 600 
MM, EXCLUSOS 
TAMPAO E CHAMINE. 

und 
             

1,00  
         
1.294,52  

      1.659,70  1.294,52 1.659,70 

18 INSTALAÇÕES ELETRICAS 35.078,91 44.978,60 

18.1 93655 

DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL 
DE 20A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016  

und 
           

15,00  
               
10,92  

            14,00  163,80 210,00 

18.2 74130/005 

DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 
60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

und 
             

2,00  
             
109,27  

          140,10  218,54 280,20 

18.3 91967 

INTERRUPTOR SIMPLES 
(3 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

und 
           

40,00  
               
44,09  

            56,53  1.763,60 2.261,20 

mailto:cplgoiana@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

 
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, S/N– Centro, Goiana/PE - CEP: 55.900-000 – Fone: 81.3626-4130 

E-mail: cplgoiana@gmail.com 
Página 59 de 96 

 
 

 

18.4 91924 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 
MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 
        

700,00  
                 
1,94  

               2,49  1.358,00 1.743,00 

18.5 91926 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 
        

600,00  
                 
3,74  

               4,80  2.244,00 2.880,00 

18.6 91928 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 
        

450,00  
                 
4,63  

               5,94  2.083,50 2.673,00 

18.7 91952 

INTERRUPTOR SIMPLES 
(1 MÓDULO), 
10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

und 
           

12,00  
               
13,79  

            17,68  165,48 212,16 

18.8 91960 

INTERRUPTOR 
PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, 
SEM SUPORTE E SEM 
PLACAFORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

und 
           

11,00  
               
34,98  

            44,85  384,78 493,35 

18.9 96985 

HASTE DE 
ATERRAMENTO 5/8 
PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017 

m 
           

27,00  
               
54,23  

            69,53  1.464,21 1.877,31 

18.10 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 
        

500,00  
                 
5,86  

               7,51  2.930,00 3.755,00 

18.11 11270 

ABRACADEIRA DE 
LATAO PARA FIXACAO 
DE CABO PARA-RAIO, 
DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM 

und 
        

200,00  
                 
1,89  

               2,42  378,00 484,00 

18.12 74131/001 

QUADRO DE 
DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, 
PARA 3 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES SEM 
BARRAMENTO 

und 
             

1,00  
               
52,20  

            66,93  52,20 66,93 
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FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18.13 987 

CABO DE COBRE, 
RIGIDO, CLASSE 2, 
ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR 450/750 V, 
SECAO NOMINAL 35 
MM2 

m 
        

130,00  
               
25,11  

            32,19  3.264,30 4.184,70 

18.14 COTAÇÃO 
Refletor Holofote 
MicroLED Slim 200W 
Branco Frio 

und 
        

115,00  
             
119,90  

          153,72  13.788,50 17.677,80 

18.15 COTAÇÃO 
Refletor Holofote 
MicroLED Slim 50W 
Branco FrioO 

und 
           

10,00  
               
42,90  

            55,00  429,00 550,00 

18.16 COTAÇÃO 
Refletor Holofote 
MicroLED Slim 400W 
Branco Frio 

und 
             

5,00  
             
399,40  

          512,07  1.997,00 2.560,35 

18.17 COTAÇÃO 
Luminária Plafon 25w 
LED Sobrepor Branco 
Frio 

und 
           

60,00  
               
39,90  

            51,16  2.394,00 3.069,60 

19 SPDA 29.616,30 37.971,10 

19.1 8260 
INSTALACAO PARA-
RAIOS 
P/RESERVATORIO 

und 
           

10,00  
         
2.961,63  

      3.797,11  29.616,30 37.971,10 

20 CAIXAS E ACESSORIOS  2.171,04 2.783,96 

20.1 2559 

CONDULETE DE 
ALUMINIO TIPO C, 
PARA ELETRODUTO 
ROSCAVEL DE 3/4", 
COM TAMPACEGA 

und 
             

4,00  
                 
8,35  

            10,71  33,40 42,84 

20.2 74166/001 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM 
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H= 60CM 
-FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

und 
             

4,00  
             
177,37  

          227,41  709,48 909,64 

20.3 38091 

ESPELHO / PLACA CEGA 
4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE 
TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

und 
           

20,00  
                 
2,32  

               2,97  46,40 59,40 

20.4 2504 

ELETRODUTO FLEXIVEL, 
EM ACO 
GALVANIZADO, 
REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM 
PVC PRETO, DIAMETRO 
EXTERNO DE 25 MM 
(3/4"), TIPO SEALTUBO 

m 
        

136,00  
               
10,16  

            13,03  1.381,76 1.772,08 

21 COMBATE A INCENDIO 3.649,40 4.678,84 

21.1 10892 

EXTINTOR DE INCENDIO 
PORTATIL COM CARGA 
DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 6 KG,CLASSE 
BC 

und 
           

16,00  
             
175,00  

          224,37  2.800,00 3.589,92 
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21.2 37557 

PLACA DE SINALIZACAO 
DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,Q
UADRADA, *14 X 14* 
CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMASCONFOR
ME NBR 13434) 

und 
           

16,00  
               
12,85  

            16,47  205,60 263,52 

21.3 38774 

LUMINARIA DE 
EMERGENCIA 30 LEDS, 
POTENCIA 2 W, 
BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 
6HORAS 

und 
           

20,00  
               
32,19  

            41,27  643,80 825,40 

22 LIMPEZA FINAL DE OBRA 46.900,00 60.100,00 

22.1 03.05.010 

LIMPEZA DE 
SUPERFICIES COM 
ACIDO MURIATICO EM 
AGUA NA PROPORCAO 
1 6 E SOLUCAO 
NEUTRALIZADORA DE 
AMONIA 1 4 

m² 
  

10.000,0
0  

                 
4,69  

               6,01  46.900,00 60.100,00 

  TOTAL GERAL 3.616.802,13 4.640.954,40 
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ANEXO III – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.  COMP.  LARGURA ALTURA COEFICIENTE TOTAL 

1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL             

1.1 74209/001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO 

m2 
                     

4,00  
          2,00                 -    0,00                 8,00  

1.1 

90777 - 
SINAPI 
REF. - 

Jul/2019 
DES. 

ENGENHEIRO CIVIL DE 
OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
                     

2,00  
        

22,00  
               -                    9,00             396,00  

1.2 

90776 - 
SINAPI 
REF. - 

Jul/2019 
DES. 

ENCARREGADO GERAL 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
                     

4,00  
        

22,00  
               -                    9,00             792,00  

2.0   SERVIÇOS PRELIMINARES             

2.1 03.01.210 
DEMOLICAO MANUAL DE 
CONCRETO ARMADO. 

m3                      54,37  

  PILAR BANHEIROS 1   
                     

0,30  
          0,30            2,40                12,00                  2,59  

  PILAR BANHEIROS 2   
                     

0,30  
          0,30            2,40                12,00                  2,59  

  PILAR BANHEIROS 3   
                     

0,30  
          0,30            2,40                12,00                  2,59  

  PILAR VESTIARIOS    
                     

0,25  
          0,25            2,40                20,00                  3,00  

  LAJE WC 1   
                   

20,95  
          5,60            0,05                    5,87  

  LAJE WC 2   
                   

11,10  
          5,68            0,05                    3,15  

  LAJE WC 3   
                   

11,10  
          5,68            0,05                    3,15  

  LAJE VESTIARIOS    
                   

30,00  
        

20,95  
          0,05                 31,43  

2.2 04.03.180 

REMOCAO DE METRALHA 
EM CAMINHAO BASCULAN- 
TE, D.M.T 12 KM, 
INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA MECANICAS. 

m3                      54,37  

  PILAR BANHEIROS 1   
                     

0,30  
          0,30            2,40                12,00                  2,59  

  PILAR BANHEIROS 2   
                     

0,30  
          0,30            2,40                12,00                  2,59  

  PILAR BANHEIROS 3   
                     

0,30  
          0,30            2,40                12,00                  2,59  

  PILAR VESTIARIOS    
                     

0,25  
          0,25            2,40                20,00                  3,00  

  LAJE WC 1   
                   

20,95  
          5,60            0,05                    5,87  

  LAJE WC 2   
                   

11,10  
          5,68            0,05                    3,15  

  LAJE WC 3   
                   

11,10  
          5,68            0,05                    3,15  

  LAJE VESTIARIOS    
                   

30,00  
        

20,95  
          0,05                 31,43  

2.3 03.01.150 

DEMOLICAO DE 
ALVENARIA DE 1/2 VEZ 
COM PREPARO PARA 
REMOCAO. 

m2                    672,00  
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   BANHEIROS 1   
                   

80,00  
          2,40                 192,00  

   BANHEIROS 2   
                   

50,00  
          2,40                 120,00  

  BANHEIROS 3   
                   

50,00  
          2,40                 120,00  

  VESTIARIOS    
                 

100,00  
          2,40                 240,00  

2.4 04.03.010 

REMOCAO DE MATERIAL 
DE PRIMEIRA CATEGORIA 
EM CAMINHAO 
CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, 
INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA MANUAIS. 

m3                      67,20  

   BANHEIROS 1   
                   

80,00  
          2,40                    0,10               19,20  

   BANHEIROS 2   
                   

50,00  
          2,40                    0,10               12,00  

  BANHEIROS 3   
                   

50,00  
          2,40                    0,10               12,00  

  VESTIARIOS    
                 

100,00  
          2,40                    0,10               24,00  

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO      

3.1 06.03.115 

CONCRETO ARMADO 
PRONTO, FCK 35 MPA, 
CONDICAO A (NBR 12655), 
LANCADO EM LAJES E 
ADENSADO, INCLUSIVE 
FORMA, ESCORAMENTO E 
FERRAGEM. 

m3                1.196,94  

  
  Arquibancada Norte  

  
                 

235,76  
                 235,76  

  
  Arquibancada Sul 

  
                 

235,76  
                 235,76  

  
  Arquibancada leste  

  
                 

362,71  
                 362,71  

  
  Arquibancada oeste  

  
                 

362,71  
                 362,71  

4 ALVENARIA WC E VESTIARIOS              

4.1 87493 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 
19CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M²COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

m²   

                 755,30  

   BANHEIROS 1   
                   

26,54            4,45      
           118,10  

   BANHEIROS 2   
                   

39,90            4,50      
           179,55  

  BANHEIROS 3   
                   

39,90            4,50      
           179,55  

  VESTIARIOS    
                   

27,00  
        
10,30      

           278,10  

4.2 73937/001 

COBOGO DE CONCRETO 
(ELEMENTO VAZADO), 
7X50X50CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 
1:4 (CIMENTO E AREIA) 

m²   

                   43,75  
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   BANHEIROS 1   
                   

12,50  0,5     
                6,25  

   BANHEIROS 2   
                   

12,50  0,5     
                6,25  

  BANHEIROS 3   
                   

12,50  0,5     
                6,25  

  VESTIARIOS    
                   

12,50  0,5   4,00 
             25,00  

4.3 15.02.090 

FORNECIMENTO DE 
MONTANTE/DIVISORIA DE 
GRANITO NATURAL 
POLIDO NOS DOIS LADOS 
CINZA ANDORINHA COM 2 
CM DE ESPESSURA, 
INCLUSIVE TRANSPORTE, 
MONTAGEM E 
ASSENTAMENTO. 

m²   

                 112,20  

   BANHEIROS 1   
                     

1,70              1,50                  7,00  
             17,85  

   BANHEIROS 2   
                     

1,70              1,50                14,00  
             35,70  

  BANHEIROS 3   
                     

1,70              1,50                14,00  
             35,70  

  VESTIARIOS    
                     

1,70              1,50                  9,00  22,95 

5 ESQUADRIAS DE MADEIRA         

5.1 90820 

PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

und   

                   46,00  

   BANHEIROS 1                       10,00               10,00  

   BANHEIROS 2                       18,00               18,00  

  BANHEIROS 3                       10,00               10,00  

  VESTIARIOS                          8,00                  8,00  

5.2 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

und   

                   20,00  

   BANHEIROS 1                         4,00                  4,00  

   BANHEIROS 2                         4,00                  4,00  

  BANHEIROS 3                         4,00                  4,00  

  VESTIARIOS                          8,00                  8,00  

6 ESQUADRIAS METALICA   

6.1 09.03.010 

FORNECIMENTO DE 
ESQUADRIA DE ALUMINIO, 
TIPO CORRER SEM 
BANDEIRA, COM 
CONTRAMARCO, 
INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO. 

m² 
                     

0,80  
          1,20  

  

              25,00               24,00  
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6.2 17.07.010 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE 
GRADIL E/OU PORTAO 
COM FERRAGENS, 
MODELO AV 31/2000-OP 
01 INCLUSIVE 
APARELHAMENTO E 
PINTURA COM ESMALTE 
SINTETICO DUAS DEMAOS. 

m² 
                     

2,00  
          2,40                  10,00               48,00  

7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO   

7.1 98560 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
PISO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM 
ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 
2CM. AF_06/2018 

m²   

                 145,32  

   BANHEIROS 1   
                   

20,95  
          0,93                   19,55  

   BANHEIROS 2   
                   

11,10  
          0,95                   10,51  

  BANHEIROS 3   
                   

11,10  
          0,95                   10,51  

  VESTIARIOS    
                   

30,00  
          3,49                 104,75  

7.2 98546 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA 
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018 

m²   

                 871,92  

   BANHEIROS 1   
                   

20,95  
          5,60                 117,32  

   BANHEIROS 2   
                   

11,10  
          5,68                   63,05  

  BANHEIROS 3   
                   

11,10  
          5,68                   63,05  

  VESTIARIOS    
                   

30,00  
        

20,95  
               628,50  

8.0 REVESTIMENTO INTERNO         

8.1 87527 

EMBOÇO, PARA 
RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE 
EM FACES INTERNASDE 
PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 
5M2, ESPESSURA DE 
20MM,OM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

m²   

                 755,31  

   BANHEIROS 1   
                   

23,00  
          4,80                 110,40  

   BANHEIROS 2   
                   

11,40  
          4,80                   54,72  

  BANHEIROS 3   
                   

11,40  
          4,80                   54,72  

  VESTIARIOS    
                   

31,50  
        

17,00  
               535,47  
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8.2 11.04.020 

REBOCO EM CIMENTADO, 
TIPO BARRA LISA , 
APLICADA SOBRE EMBOCO 
PRONTO COM 5,0 MM DE 
ESPESSURA 

m²   

                 755,31  

   BANHEIROS 1   
                   

23,00  
          4,80                 110,40  

   BANHEIROS 2   
                   

11,40  
          4,80                   54,72  

  BANHEIROS 3   
                   

11,40  
          4,80                   54,72  

  VESTIARIOS    
                   

31,50  
        

17,00  
               535,47  

8.3 87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

m²   

                 755,31  

   BANHEIROS 1   
                   

23,00  
          4,80                 110,40  

   BANHEIROS 2   
                   

11,40  
          4,80                   54,72  

  BANHEIROS 3   
                   

11,40  
          4,80                   54,72  

  VESTIARIOS    
                   

31,50  
        

17,00  
               535,47  

9.0 REVESTIMENTO PISO   

9.1 87620 

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

m²   

                 468,00  

   BANHEIROS 1   
                   

20,00  
          4,00                   80,00  

   BANHEIROS 2   
                   

11,00  
          4,00                   44,00  

  BANHEIROS 3   
                   

11,00  
          4,00                   44,00  

  VESTIARIOS    
                   

30,00  
        

10,00  
               300,00  

9.4 87264 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

m²   

                 468,00  

   BANHEIROS 1   
                   

20,00  
          4,00                   80,00  

   BANHEIROS 2   
                   

11,00  
          4,00                   44,00  

  BANHEIROS 3   
                   

11,00  
          4,00                   44,00  
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  VESTIARIOS    
                   

30,00  
        

10,00  
               300,00  

10 DRENAGEM DO CAMPO   

10.1 73816/001 

EXECUCAO DE DRENO COM 
TUBOS DE PVC 
CORRUGADO FLEXIVEL 
PERFURADO - DN 100 

m        540,00  

               540,00  

10.2 05.01.010 

ESCAVACAO MANUAL EM 
TERRA ATE 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE, SEM 
ESCORAMENTO. 

m3        114,00  

               114,00  

10.3 05.02.010 

REATERRO SEM 
APILOAMENTO, COM 
APROVEITAMENTO DO 
MATERIAL ESCAVADO. 

m3        114,00  

               114,00  

11.0 GRAMADO         

11.1 85180 
PLANTIO DE GRAMA 
ESMERALDA EM ROLO 

m² 
                 

150,00  
        
71,00      

     10.650,00  

11.2 41595 

 PINTURA ACRILICA DE 
FAIXAS DE DEMARCACAO 

EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CMDE 

LARGURA 

m 
                 

500,00  

      

           500,00  

16.1 VB 
TRAVE DE FUTEBOL 
OFICIAL - CONJUTO 

und 
                     

1,00  
      

                1,00  

12.0 PINTURA         

12.1 74245/001 
PINTURA ACRILICA EM 
PISO CIMENTADO DUAS 
DEMAOS 

m² 
             

3.000,00  
          1,00             3.000,00  

12.2 16.03.020 

PINTURA LATEX EM 
PAREDES INTERNAS, 
CORALAR OU SIMILAR, 
DUAS DEMAOS, INCLUSIVE 
APLICACAO DE UMA 
DEMAO DE LIQUIDO 
SELADOR E DUAS DEMAOS 
DE 
MASSA CORRIDA A BASE 
DE PVA. 

m² 
                   

15,00  
        

12,00  
               180,00  

12.3 84659 
PINTURA ESMALTE FOSCO 
EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS 

m² 
                     

2,10  
          0,80                  30,00               50,40  

12.4 79466 
PINTURA COM VERNIZ 
POLIURETANO, 2 DEMAOS 

m² 
                   

20,50  
        

15,00  
               307,50  

12.5 73794/001 

PINTURA COM TINTA 
PROTETORA ACABAMENTO 
GRAFITE ESMALTE SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, 2 
DEMAOS 

m² 
                   

20,00  
          8,00                 160,00  

13.0 SERVIÇOS DIVERSOS         

13.1 73787/001 

ALAMBRADO EM TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, 
COM COSTURA, DIN 2440, 
DIAMETRO2", ALTURA 3M, 
FIXADOS A CADA 2M EM 
BLOCOS DE CONCRETO, 
COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO REVESTIDO 
COM PVC, FIO 12 BWG E 
MALHA 7,5X7,5CM 

m²                1.080,00  
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  ALAMBRADO CAMPO   
                 

360,00  
            3,00           1.080,00  

14 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS   

14.1 00003520 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 
PB, 90 GRAUS, DN 100 
MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL und 26,00       26,00 

14.2 00020144 

JUNCAO SIMPLES, PVC 
SERIE R, DN 100 X 100 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL und 19,00       19,00 

14.3 98101 

SUMIDOURO 
RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 
M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
50 M² (PARA 20 
CONTRIBUINTES). 
AF_05/2018 und 10,00       10,00 

14.4 00009836 

TUBO PVC SERIE NORMAL, 
DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL (NBR 5688) und 50,00       50,00 

14.5 00011716 

CAIXA SIFONADA PVC, 100 
X 100 X 40 MM, COM 
GRELHA REDONDA 
BRANCA und 50,00       50,00 

14.6 89352 

REGISTRO DE GAVETA 
BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1/2", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA. AF_12/2014 und 6,00       6,00 

14.7 00000067 

ADAPTADOR PVC 
ROSCAVEL, COM FLANGES 
E ANEL DE VEDACAO, 1/2", 
PARA CAIXA D' AGUA und 4,00       4,00 

14.8 00000073 

ADAPTADOR PVC 
ROSCAVEL, COM FLANGES 
E ANEL DE VEDACAO, 3/4", 
PARA CAIXA D' AGUA und 12,00       12,00 

14.9 00000108 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO COM 
BOLSA E ROSCA, 32 MM X 
1", PARA AGUA FRIA und 4,00       4,00 

14.10 00000110 

ADAPTADOR PVC 
SOLDAVEL CURTO COM 
BOLSA E ROSCA, 40 MM X 
1 1/2", PARA AGUA FRIA und 4,00       4,00 

14.11 00000819 

BUCHA DE REDUCAO DE 
PVC, SOLDAVEL, CURTA,  
PREDIALCOM 50 X 40 MM, 
PARA AGUA FRIA und 2,00       2,00 

14.12 00000834 

BUCHA DE REDUCAO DE 
PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
COM 40 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA und 2,00       2,00 

14.13 00006141 

ENGATE/RABICHO 
FLEXIVEL PLASTICO (PVC 
OU ABS) BRANCO 1/2 " X 
30 CM und 10,00       10,00 

14.14 00003255 

FLANGE PVC, ROSCAVEL 
SEXTAVADO SEM FUROS 
3/4" und 3,00       3,00 
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14.15 00003259 

FLANGE PVC, ROSCAVEL, 
SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 
1/2" und 2,00       2,00 

14.16 00003531 

JOELHO PVC, SOLDAVEL 
COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 
MM X 1/2", PARA AGUA 
FRIA PREDIAL und 3,00       3,00 

14.17 00003527 

JOELHO PVC, SOLDAVEL 
COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 
MM X 3/4", PARA AGUA 
FRIA PREDIAL und 6,00       6,00 

14.18 00003526 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 
PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL und 8,00       8,00 

14.19 00003872 

LUVA DE REDUCAO 
SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 
32 MM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL und 4,00       4,00 

14.20 00038023 

LUVA DE REDUCAO, PVC, 
SOLDAVEL, 50 X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL und 2,00       2,00 

14.21 00038678 

LUVA SOLDAVEL COM 
BUCHA DE LATAO, PVC, 32 
MM X 1" und 4,00       4,00 

14.22 00003906 

LUVA SOLDAVEL COM 
ROSCA, PVC, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL und 8,00       8,00 

14.23 00007119 

TE DE REDUCAO COM 
ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 
3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL und 20,00       20,00 

14.24 00011763 

TORNEIRA DE BOIA 
CONVENCIONAL PARA 
CAIXA D'AGUA, 1.1/2", 
COM HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO 
PLASTICO und 1,00       1,00 

14.25 00009867 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 
20 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648) und 27,00       27,00 

14.26 00009868 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 
25 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648) und 38,00       38,00 

14.27 00009869 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 
32 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648) und 28,00       28,00 

14.28 00009874 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 
40 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648) und 14,00       14,00 

14.29 00009874 

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 
50 MM, PARA AGUA FRIA 
(NBR-5648) und 36,00       36,00 

15.0 APARRELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS    

15.1 36521 
LAVATORIO DE CANTO 
LOUCA BRANCA SUSPENSO 
*40 X 30* CM 

und 
                     

7,00  
      

                7,00  

15.2 20269 

LAVATORIO/CUBA DE 
EMBUTIR OVAL LOUCA 
BRANCA SEM LADRAO *50 
X 35* CM UN CR 

und 
                   

40,00  
      

             40,00  

15.3 10422 
BACIA SANITARIA (VASO) 
COM CAIXA ACOPLADA, DE 
LOUCA BRANCA 

und 
                   

23,00  
      

             23,00  
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15.4 11761 
ASSENTO VASO SANITARIO 
INFANTIL EM PLASTICO 
BRANCO 

und 
                   

23,00  
      

             23,00  

15.5 1747 

00001747 CUBA ACO INOX 
(AISI 304) DE EMBUTIR 
COM VALVULA DE 3 1/2 ", 
DE *56 X 33 X 12* CM 

und 
                   

14,00  

      

             14,00  

15.6 11762 

TORNEIRA CROMADA COM 
BICO PARA 
JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 
3/4 " (REF 1153) 

und 
                   

58,00  
      

             58,00  

15.7 11676 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
COM VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 40 MM, 
COM CORPO 

und 
                 

118,00  
      

           118,00  

15.8 1368 

CHUVEIRO COMUM EM 
PLASTICO BRANCO, COM 
CANO, 3 TEMPERATURAS, 
5500 W (110/220 

und 
                   

26,00  

      

             26,00  

15.9 37105 
CAIXA D'AGUA FIBRA DE 
VIDRO PARA 5000 LITROS, 
COM TAMPA 

und 
                     

3,00  
      

                3,00  

15.10 73658 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE 
ESGOTO DN 100MM, DA 
CASA ATÉ A CAIXA, 
COMPOSTO POR 10,0M 
TUBO DE PVC ESGOTO 
PREDIAL DN 100MM E 
CAIXA DE ALVENARIA 
COMTAMPA DE CONCRETO 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

und 
                   

10,00  

      

             10,00  

15.11 11757 
SABONETEIRA DE PAREDE 
EM METAL CROMADO 

und 
                   

79,00  
      

             79,00  

15.12 37400 
PAPELEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA PAPEL 
HIGIENICO ROLAO 

und 
                   

23,00  
      

             23,00  

16.0 EQUIPAMENTOS         

16.1 VB 
TRAVE DE FUTEBOL 
OFICIAL - CONJUTO 

und 
                     

1,00        1,00 

16.2 735 

BOMBA CENTRIFUGA 
MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 1,48HP 
DIAMETRO DE SUCCAO 
XELEVACAO 1" X 1", 4 
ESTAGIOS, DIAMETRO DOS 
ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 
100 MM, HM/Q: 10M / 5,3 
M3/H A 70 M / 1,8 M3/H 

und 
                     

2,00  

      2,00 

17.0 ESGOTOS SANITÁRIOS   

17.1 9840 

TUBO PVC, SERIE R, DN 150 
MM, PARA ESGOTO OU 
AGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
(NBR 5688) 

m 744,00 

      

744,00 

17.2 3489 
JOELHO, PVC SERIE R, 45 
GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL 

und 254,00 

      

254,00 

17.3 20143 
JUNCAO SIMPLES, PVC 
SERIE R, DN 100 X 75 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL 

und 9,00 

      

9,00 
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17.4 20166 

LUVA DE CORRER, PVC 
SERIE REFORCADA - R, 150 
MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

und 49,00 

      

49,00 

17.5 20046 

REDUCAO EXCENTRICA 
PVC, SERIE R, DN 100 X 75 
MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL 

und 9,00 

      

9,00 

17.6 38448 
TE DE INSPECAO, PVC, 
SERIE R, 150 X 100 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL 

und 25,00 

      

25,00 

17.7 89482 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 
100 X 100 X 50 MM, 
FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE 
ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014 

und 22,00 

      

22,00 

17.8 11739 

RALO SECO PVC CONICO, 
100 X 40 MM, COM 
GRELHA REDONDA 
BRANCA 

und 43,00 

      

43,00 

17.9 98109 

CAIXA DE GORDURA 
ESPECIAL (CAPACIDADE: 
312 L - PARA ATÉ 146 
PESSOAS SERVIDAS NO 
PICO), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,4X1,2 M, 
ALTURA INTERNA = 1 M. 
AF_05/2018 

und 4,00 

      

4,00 

17.10 74224/001 

POCO DE VISITA PARA 
DRENAGEM PLUVIAL, EM 
CONCRETO ESTRUTURAL, 
DIMENSOEINTERNAS DE 
90X150X80CM 
(LARGXCOMPXALT), PARA 
REDE DE 600 MM, 
EXCLUSOS TAMPAO E 
CHAMINE. 

und 1,00 

      

1,00 

19.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS   

19.1 8260 
INSTALACAO PARA-RAIOS 

P/RESERVATORIO 
und 4,00 

      4,00 

20.0 CAIXAS E ACESSORIOS      

20.1 2559 

CONDULETE DE ALUMINIO 
TIPO C, PARA ELETRODUTO 
ROSCAVEL DE 3/4", COM 
TAMPACEGA 

und 4,00 

      

42,84 

20.2 74166/001 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
DN 60CM COM TAMPA H= 
60CM -FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

und 4,00 

      

909,64 

20.3 38091 

ESPELHO / PLACA CEGA 4" 
X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

und 20,00 

      

59,40 
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20.4 2504 

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM 
ACO GALVANIZADO, 
REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, DIAMETRO 
EXTERNO DE 25 MM (3/4"), 
TIPO SEALTUBO 

m 136,00 

      

1772,08 

21.0 COMBATE A INCENDIO   

21.1 10892 

EXTINTOR DE INCENDIO 
PORTATIL COM CARGA DE 
PO QUIMICO SECO (PQS) 

DE 6 KG,CLASSE BC 

und 16,00 

      

40,00 

21.2 37557 

PLACA DE SINALIZACAO DE 
SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,QUA
DRADA, *14 X 14* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, 

CORES E 
PICTOGRAMASCONFORME 

NBR 13434) 

und 16,00 

      

36,00 

21.3 38774 

LUMINARIA DE 
EMERGENCIA 30 LEDS, 

POTENCIA 2 W, BATERIA 
DE LITIO, AUTONOMIA DE 

6HORAS 

und 20,00 

      

45,00 

22.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA   

22.1 03.05.010 

LIMPEZA DE SUPERFICIES 
COM ACIDO MURIATICO 
EM AGUA NA PROPORCAO 
1 6 E SOLUCAO 
NEUTRALIZADORA DE 
AMONIA 1 4 

m² 
           

10.000,00  
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO 
 

Objeto: REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GOIANA - PE  

Local: GOIANA - PE  

Item 
Discriminação 
dos Serviços 

VALOR DA  PERCE
NT 

PERÍODO: MÊS 

ETAPA(R$
) 

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

      1,67% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

1.0 
ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL 

R$ 
77.562,24 

  
                

  
  

  
  

R$ 
9.695,28 

R$ 
9.695,28 

R$ 
9.695,28 

R$ 
9.695,28 

R$ 
9.695,28 

R$ 
9.695,28 

R$ 
9.695,28 

R$ 
9.695,28 

      0,82% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

2.0 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

R$ 
37.884,77 

  
                

      
  

R$ 
4.735,60 

R$ 
4.735,60 

R$ 
4.735,60 

R$ 
4.735,60 

R$ 
4.735,60 

R$ 
4.735,60 

R$ 
4.735,60 

R$ 
4.735,60 

      70,25% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

3.0 
ESTRUTURAS DE 
CONCRETO (WC 
e Vestiarios ) 

R$ 
3.260.324,6

7 
  

                

  

  

  
  

R$ 
407.540,

58 

R$ 
407.540,

58 

R$ 
407.540,

58 

R$ 
407.540,

58 

R$ 
407.540,

58 
R$ 

407.540,58 

R$ 
407.540,

58 

R$ 
407.540,5

8 

      2,33% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

4.0 
ALVENARIA WC 
E VESTIARIOS  

R$ 
108.240,46 

  
                

      
  

R$ 
13.530,0

6 

R$ 
13.530,0

6 

R$ 
13.530,0

6 

R$ 
13.530,0

6 

R$ 
13.530,0

6 
R$ 

13.530,06 

R$ 
13.530,0

6 
R$ 

13.530,06 

      0,46% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

5.0 
ESQUADRIAS DE 
MADEIRA 

R$ 
21.224,22 

  
                

  
  

  
  

R$ 
2.653,03 

R$ 
2.653,03 

R$ 
2.653,03 

R$ 
2.653,03 

R$ 
2.653,03 

R$ 
2.653,03 

R$ 
2.653,03 

R$ 
2.653,03 

      0,54% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

6.0 
ESQUADRIAS 
METALICA 

R$ 
24.842,40 

  
                

      
  

R$ 
3.105,30 

R$ 
3.105,30 

R$ 
3.105,30 

R$ 
3.105,30 

R$ 
3.105,30 

R$ 
3.105,30 

R$ 
3.105,30 

R$ 
3.105,30 

      1,96% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

7.0 
IMPERMEABILIZ
AÇÃO 

R$ 
90.935,02 

  
                

  

  

  
  

R$ 
11.366,8

8 

R$ 
11.366,8

8 

R$ 
11.366,8

8 

R$ 
11.366,8

8 

R$ 
11.366,8

8 
R$ 

11.366,88 

R$ 
11.366,8

8 
R$ 

11.366,88 

      2,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

8.0 
REVESTIMENTO 
INTERNO 

R$ 
92.902,65 

  
                

      
  

R$ 
11.612,8

3 

R$ 
11.612,8

3 

R$ 
11.612,8

3 

R$ 
11.612,8

3 

R$ 
11.612,8

3 
R$ 

11.612,83 

R$ 
11.612,8

3 
R$ 

11.612,83 

      0,85% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

9.0 
REVESTIMENTO 
PISO 

R$ 
39.522,60 

  
                

  
  

  
  

R$ 
4.940,33 

R$ 
4.940,33 

R$ 
4.940,33 

R$ 
4.940,33 

R$ 
4.940,33 

R$ 
4.940,33 

R$ 
4.940,33 

R$ 
4.940,33 

      0,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 
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10.0 
DRENAGEM DO 
CAMPO 

R$ 
23.428,98 

  
                

      
  

R$ 
2.928,62 

R$ 
2.928,62 

R$ 
2.928,62 

R$ 
2.928,62 

R$ 
2.928,62 

R$ 
2.928,62 

R$ 
2.928,62 

R$ 
2.928,62 

      4,62% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

11.0 
GRAMADO R$ 

214.272,00 
  

                

  

  

  
  

R$ 
26.784,0

0 

R$ 
26.784,0

0 

R$ 
26.784,0

0 

R$ 
26.784,0

0 

R$ 
26.784,0

0 
R$ 

26.784,00 

R$ 
26.784,0

0 
R$ 

26.784,00 

      1,14% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

12.0 
PINTURA R$ 

53.095,81 
  

                

      
  

R$ 
6.636,98 

R$ 
6.636,98 

R$ 
6.636,98 

R$ 
6.636,98 

R$ 
6.636,98 

R$ 
6.636,98 

R$ 
6.636,98 

R$ 
6.636,98 

      5,33% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

13.1 
SERVIÇOS 
DIVERSOS 

R$ 
247.352,40 

  
                

  

  

  
  

R$ 
30.919,0

5 

R$ 
30.919,0

5 

R$ 
30.919,0

5 

R$ 
30.919,0

5 

R$ 
30.919,0

5 
R$ 

30.919,05 

R$ 
30.919,0

5 
R$ 

30.919,05 

      1,86% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

14.0 
INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS E 
SANITARIAS 

R$ 
86.260,62   

                

      
  

R$ 
10.782,5

8 

R$ 
10.782,5

8 

R$ 
10.782,5

8 

R$ 
10.782,5

8 

R$ 
10.782,5

8 
R$ 

10.782,58 

R$ 
10.782,5

8 
R$ 

10.782,58 

      0,86% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

15.0 
APARRELHOS E 
ACESSORIOS 
SANITARIOS  

R$ 
39.685,96   

                

  
  

  
  

R$ 
4.960,75 

R$ 
4.960,75 

R$ 
4.960,75 

R$ 
4.960,75 

R$ 
4.960,75 

R$ 
4.960,75 

R$ 
4.960,75 

R$ 
4.960,75 

      0,22% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

16.0 
EQUIPAMENTOS R$ 

10.400,45 
  

                

      
  

R$ 
1.300,06 

R$ 
1.300,06 

R$ 
1.300,06 

R$ 
1.300,06 

R$ 
1.300,06 

R$ 
1.300,06 

R$ 
1.300,06 

R$ 
1.300,06 

      1,35% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

21.0 
ESGOTOS 
SANITÁRIOS 

R$ 
62.506,65 

  
                

  
  

  
  

R$ 
7.813,33 

R$ 
7.813,33 

R$ 
7.813,33 

R$ 
7.813,33 

R$ 
7.813,33 

R$ 
7.813,33 

R$ 
7.813,33 

R$ 
7.813,33 

      0,97% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

22.0 
INSTALAÇÕES 
ELETRICAS 

R$ 
44.978,60 

  
                

      
  

R$ 
5.622,33 

R$ 
5.622,33 

R$ 
5.622,33 

R$ 
5.622,33 

R$ 
5.622,33 

R$ 
5.622,33 

R$ 
5.622,33 

R$ 
5.622,33 

      0,82% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

23.0 
SPDA R$ 

37.971,10 
  

                

  
  

  
  

R$ 
4.746,39 

R$ 
4.746,39 

R$ 
4.746,39 

R$ 
4.746,39 

R$ 
4.746,39 

R$ 
4.746,39 

R$ 
4.746,39 

R$ 
4.746,39 

      0,06% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

25 
CAIXAS E 
ACESSORIOS  

R$ 
2.783,96 

  
                

      
  

R$ 
348,00 

R$ 
348,00 

R$ 
348,00 

R$ 
348,00 

R$ 
348,00 R$ 348,00 

R$ 
348,00 

R$ 
348,00 

      0,10% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

28 
COMBATE A 
INCENDIO 

R$ 
4.678,84 
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R$ 
584,86 

R$ 
584,86 

R$ 
584,86 

R$ 
584,86 

R$ 
584,86 R$ 584,86 

R$ 
584,86 

R$ 
584,86 

      1,29% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

29 
LIMPEZA FINAL 
DE OBRA 

R$ 
60.100,00 

  
                

      
  

R$ 
7.512,50 

R$ 
7.512,50 

R$ 
7.512,50 

R$ 
7.512,50 

R$ 
7.512,50 

R$ 
7.512,50 

R$ 
7.512,50 

R$ 
7.512,50 

                        

  TOTAL GERAL 

R$ 
4.640.954,4

0 

100,00
% 

                

VALOR MENSAL (R$)     

R$ 
580.119,

30 

R$ 
580.119,

30 

R$ 
580.119,

30 

R$ 
580.119,

30 

R$ 
580.119,

30 
R$ 

580.119,30 

R$ 
580.119,

30 

R$ 
580.119,3

0 

PERCENTUAL 
SIMPLES (%)     12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

VALOR ACUMULADO 
(R$)     

R$ 
580.119,

30 

R$ 
1.160.23

8,60 

R$ 
1.740.35

7,90 

R$ 
2.320.47

7,20 

2.900.596,
50 3.480.715,80 

4.060.835,
10 

4.640.954,
40 

PERCENTUAL 
ACUMULADO (%)     12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cplgoiana@gmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

 
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, S/N– Centro, Goiana/PE - CEP: 55.900-000 – Fone: 81.3626-4130 

E-mail: cplgoiana@gmail.com 
Página 76 de 96 

 
 

 

ANEXO V – BDI 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - Versão Desonerada 

MUNICÍPIO DE GOIANA 

  

ITEM COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO BDI  %  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,56 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 

R RISCOS 0,75 

S+G SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,67 

      

LUCRO 

L LUCRO OPERACIONAL 7,50 

      

TRIBUTOS 

I.1 PIS 0,65 

I.2 COFINS 3,00 

I.3 ISSQN 2,00 

I.4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA 4,50 

      

BDI COM TRIBUTOS (%) 28,21% 

  

FÓRMULA: 

  
 

  
 

OBSERVAÇÕES: 

Onde: 

AC = taxa de rateio da administração central 

S = taxa representativa de seguros 

R = taxa representativa correspondente os riscos e imprevistos   

G = taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital   

DF = taxa representativa das despesas financeiras 

L = corresponde à remuneração bruta do construtor 

I = taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS). 

  

** Percentuais retirados do ACÓRDÃO Nº 0204-16 – TCE – PE. 
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ANEXO VI  
MODELO DA DECLARAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE MENOR 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
Processo Licitatório Nº _____/2020 
Concorrência Nº _____/2020 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
Declaramos, para fim de habilitação, que não mantemos em nosso quadro de pessoal, 

menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno, periculoso ou insalubre, 

tampouco menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, observando 

desta forma, o dispositivo constitucional consagrado no art. 7º, inc. XXXIII da 

Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 20/98, bem como o 

disposto nos arts. 27 e 78 da Lei nº 8.666/93, modificados pela Lei nº 9.854/99. 

 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 
Papel Timbrado da Empresa 
 
 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
Processo licitatório nº ___/2020 
Concorrência nº  ___/2020  
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
Para fins de participação, a empresa .............................., CNPJ nº ..........................., 

sediada(ENDEREÇO COMPLETO), declaro(amos), sob as penalidades cabíveis, na 

forma determinada no §2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações, que até a 

presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VIII  
 MINUTA DO CONTRATO 

 
Processo licitatório nº: ___/2020 
Concorrência nº: ___/2020 
CONTRATO Nº ___/2020 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE .............................., QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
GOIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
OBRAS, URBANISMO E PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO E A 
EMPRESA...................., CONFORME AS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR. 

 
 

O MUNICÍPIO DE GOIANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º10.150.043/0001-07, com sede na Av. Marechal Deodoro da 
Fonseca, S/N, Centro, Goiana-PE, neste ato representado pela Gestora da Secretaria 
de Obras, Urbanismo e Patrimônio Arquitetônico, senhora ............................, 
brasileira..................., ................, ................., residente e domiciliada na 
...................., inscrita no CPF/MF sob o nº .................., R.G. nº .............., doravante 
denominado de CONTRATANTE e do outro lado ............................., inscrita no  CNPJ 
sob o nº ...................., com sede na Rua ............................,  neste ato representada por 
..................................., .............., ......................., residente e domiciliado na rua 
........................, inscrito no CPF/MF sob o nº ....................., com Cédula de Identidade 
nº ........................., doravante denominado de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente contrato, nos termos do processo licitatório nº ........, CONCORRÊNCIA nº 
..................., na proposta da CONTRATADA, na Lei Federal nº 8.666/93 e nas demais 
normas atinentes ao objeto da licitação, de acordo com as cláusulas e condições a 
seguir.  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL 
 
18.1. Constitui objeto do presente Termo Contratual a Contratação de empresa 
especializada em Engenharia, visando reestruturação e modernização do 
ESTADIO MUNICIPAL DE GOIANA / PE. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E PAGAMENTO 
 

I. O valor do presente contrato é de R$ ...................... (.....................................), a serem 
pagos após a conclusão de cada etapa dos serviços e de acordo com o cronograma 
físico-financeiro, mediante apresentação da nota fiscal de serviços emitida pela 
CONTRATADA, acompanhada dos boletins de medição e devidamente atestada pela 
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CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da 
Nota Fiscal atestada. 
 

II. O pagamento será efetuado em moeda corrente (Real) através de depósito bancário, 
em conta corrente da empresa vencedora da licitação, em até 30 (trinta) dias da 
conclusão das obras/serviços, mediante atesto na nota fiscal/fatura, em conformidade 
com o art. 40, XIV, a, da lei 8.666/93. 
 

III. Não se constitui inadimplência do CONTRATANTE, o atraso no pagamento das 
Notas Fiscais/Faturas do fornecimento, decorrentes da falta de entrega dessas 
pela CONTRATADA, após o dia/data predeterminado ou de faturamento incorreto, 
o qual será devolvido à CONTRATADA para os devidos acertos, ficando o 
pagamento condicionado à sua reapresentação, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 
 

IV. No preço contratado, está incluída toda mão-de-obra necessária para realização das 
obras/serviços ora contratado, bem como as despesas com transporte, carga, descarga, 
impostos e seguros; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O faturamento incorreto será devolvido à 
CONTRATADA para os devidos acertos, ficando o pagamento condicionado à 
sua reapresentação, observado o prazo estipulado no inciso II desta cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA se compromete em não negociar 
com terceiros qualquer duplicata decorrente do presente contrato, salvo se 
expressamente autorizado pelo CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

Os recursos financeiros para os custeios das despesas decorrentes desta 
licitação, serão oriundos da dotação orçamentária abaixo descrita: 
 

• Dotação Orçamentária: 15.451.0226.1061.0000; 

• Elemento da Despesa: 4.4.90.51; 

• Fonte de recurso: 001.001 (Recursos Próprios). 
 
CLÁUSULA QUARTA –REGIME DE EXECUÇÃO 

 
O regime de execução adotado no presente instrumento será o de empreitada 

por preço unitário. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
 A vigência do presente contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da 
data da assinatura e de 240 (duzentos e quarenta) dias para a execução, contados da 
data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, podendo ser prorrogados 
nos termos do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
I. A gestão do contrato será exercida pela Secretária de Urbanismo, Obras e 
Patrimônio Arquitetônico, senhora ........................................ 
 
II. O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão exercidos por meio de um 
servidor indicado pelo gestor do contrato, designado como fiscal do contrato, e de um 
engenheiro civil por parte da CONTRATADA, para a supervisão a execução dos 
serviços aos qual competirá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem 
como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou 
defeitos observados, dando ciência de tudo à Contratada, conforme determina o art. 67 
da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
 A execução do contrato ora firmado, será de acordo o Anexo I – Termo de 
Referência – Memorial Descritivo, Anexo II – Planilha orçamentária e de serviços, a 
proposta da contratada, e todos os anexos relacionados com a execução do objeto da 
contratação, que integram o presente contrato, independentemente de suas 
transcrições. 
 
CLAUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 

I. O presente contrato poderá ser alterado nos termos do Art. 65 da Lei Federal n° 
8.666/93, sendo processado através de Termo Aditivo ao Termo de Contrato ora 
firmado. 
 
II - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
II. O conjunto de acréscimos e de supressões será calculado sobre o valor inicial 
atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e 
sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima 
estabelecidos. 
 
III. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos 
custos unitários do sistema de referência utilizado na elaboração do orçamento-base 
da licitação não poderá ser reduzida, em favor da Contratada, em decorrência de 
aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, exceto em casos excepcionais e 
devidamente justificados, para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, devendo ser assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora 
diante da proposta da segunda colocada na licitação e observados, nos custos unitários 
dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para os custos unitários de referência. 
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IV. Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras, entendidos como aqueles 
serviços não constantes na planilha orçamentária, o(s) preço(s) unitário(s) do(s) 
mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) na tabela de referência 
usada para elaboração da planilha orçamentária, anexo ao Projeto Básico e/ou Termo 
de Referência. 
 
V. Em relação aos serviços extras não tabelados, as composições dos preços unitários 
serão realizadas pela Administração Pública CONTRATANTE ou pela Contratada, 
neste último caso aprovada a composição pela CONTRATANTE, considerando-se, 
primeiramente, os preços insumos das tabelas de referência oficiais com a mesma data 
base das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elaboração do orçamento e, 
quando da ausência dos insumos das tabelas de referência, os preços dos insumos de 
mercado (cotações) referentes ao momento da ocorrência do serviço extras. 
 
VI. Quando da fixação dos preços dos serviços extras não tabelados, os preços dos 
insumos obtidos nas tabelas de referência serão corrigidos monetariamente pelo índice 
de reajuste contratual verificado entre a data do orçamento e o último reajuste 
contratual, e os preços dos insumos cujos preços foram cotados serão os resultantes 
das cotações de mercado. 
 
VII. Sobre o preço dos serviços extras tabelados ou compostos incluir-se-á a taxa de 
BDI constante da proposta de preço da Contratada ou do orçamento elaborado pela 
Administração, o que for menor, aplicando-se, na sequência, o fator K de deságio. 
 

K=  Valor global da proposta vencedora 
Valor global do orçamento estimado 

 
VIII. Quando do seguinte reajuste contratual, será aplicado o índice anual cheio sobre 
os insumos ou serviços extras cujos preços foram obtidos nas tabelas de referência; e, 
sobre os insumos cotados, aplicar-se-á o índice correspondente apenas aos meses 
transcorridos entre a data a que a cotação se refere e a data do reajuste que se estiver 
realizando. 
 
IX. Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços 
unitários constantes da proposta vencedora, carecendo de específica autorização do 
Contratante e, ainda, devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela Contratada 
redundaram, ou não, de eventual erro de projeto, de modo a se observarem as regras 
protetivas ao erário. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES  
 

I. São obrigações das partes: 
 

1. São obrigações da CONTRATADA, além daquelas previstas na legislação: 

a) A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja 

autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, 

notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança 
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do serviço; 

b) Na existência de serviços não descritos na Planilha Orçamentária, a 

CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da Secretaria de 

Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico. A omissão de qualquer 

procedimento técnico ou norma não exime a CONTRATADA da 

obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 

trabalhos, respeitando os objetos básicos da ABNT vigente, e demais 

pertinentes; 

c) Para pagamento do primeiro boletim de medição a CONTRATADA deve 

apresentar a Anotação de Responsabilidade técnica de execução (ART), com 

seu devido recolhimento perante o CREA e inscrição da obra no cadastro do 

INSS; 

d) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização no tocante a execução dos serviços, 

assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e 

conforme especificações constantes do Projeto Executivo, do processo 

licitatório; 

e) Entregar no prazo especificado os Relatórios já descritos; 

f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal 

ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo a responsabilidade; 

g) Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas 

atividades de acordo com as especificações e qualidades necessárias ao fiel e 

integral cumprimento do objeto contratado; 

h) Empregar métodos de trabalho que conduzam à boa qualidade final dos 

serviços e a prestar os esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa 

de sua execução; 

i) A assumir exclusiva responsabilidade por danos pessoais sofridos por 

empregados seus ou de suas subcontratadas, durante a execução dos 

serviços, exonerando expressamente a CONTRATANTE e a fiscalização de 

qualquer responsabilidade; 

j) Refazer, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos 

serviços que tenham sido elaborados de modo incorreto ou de forma 

insatisfatória, dentro do prazo que para tal for estabelecido entre as partes; 

k) Não subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste CONTRATO; 

l) Obedecer na integra o plano de execução/custos, especificações técnicas, 

memorial descritivo e projetos, conforme Contrato. 

 
II - São Obrigações do CONTRATANTE; 
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a) Emitir Notas de Empenho para custear a despesa durante a vigência do 

contrato; 

b) Designar um servidor para acompanhar a prestação do serviço, bem como 

gerenciar o contrato; 

c) Atestar Notas Fiscais que comprovam a realização dos serviços; 

d) Efetuar os pagamentos devidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias que serão 

contados a partir da apresentação da Nota Fiscal; 

e) Notificar a CONTRATADA da aplicação de eventuais multas, da suspensão da 

prestação do serviço e da sustação do pagamento de qualquer fatura; 

f) Descontar valores correspondentes às multas que eventualmente forem 

aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais da Nota Fiscal 

apresentada; 

g) Efetivar o pagamento à CONTRATADA após a apresentação do documento 

fiscal e boletim de medição, devidamente atestado pela Secretaria de 

Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico; 

h) Não efetivar nenhum pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência 

de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

i) Apresentar a Anotação de Responsabilidade técnica de execução (ART), com 

seu devido recolhimento perante ao CREA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

I. A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções 

administrativas: 

 

II. Previstas nos incisos I a IV do art.87 da Lei Federal nº 8.666/93: 

 
a. Advertência; 

 
b. Multa; 

 

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (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 autoridade que aplicou a 
penalidade. 
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III. A responsabilidade do infrator será apurada com a observância do devido 
processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios 
e recursos a eles inerentes, devendo a aplicação das penalidades cabíveis respeitar 
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 
IV. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
das obrigações contratuais: 

 

• Não atendimento às especificações técnicas relativas à obra prevista em 
contrato ou instrumento equivalente; 

 

• Retardamento imotivado da execução da obra; 

 

• Paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação, por 
escrito, à Administração Pública Municipal; 

 

• Alteração de substância, marca, qualidade ou quantidade da mercadoria 
fornecida; 

 

• Prestação de serviço de baixa qualidade. 

 
Parágrafo Único. As sanções previstas também poderão ser aplicadas àquele que: 

 

• Deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou 
tumultuar o certame; 

 

• Apresentar declaração ou documentação falsa; 

 

• Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

 

• Não mantiver a proposta; 

 

• Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

 

• Comportar-se de modo inidôneo; 

 

• Cometer fraude fiscal. 

 

• Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do certame. 
 

V. A sanção de advertência consiste em comunicação formal ao infrator decorrente 
da inexecução de deveres que ocasionem riscos e/ou prejuízos de menor potencial 
ofensivo para a Administração. 
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Parágrafo Único. Sem prejuízo de outras situações, o atraso na entrega das etapas 
de obras autoriza a aplicação de advertência, independentemente da aplicação de 
multa. 

 
VI. O infrator que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas 
contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos 
contratos ou sua inexecução total ou parcial, sujeitar-se-á à aplicação da penalidade 
de multa, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, devendo ser 
observados, preferencialmente, os seguintes percentuais e diretrizes: 

 

• 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 
sobre o valor da obra não realizada; 

 

• 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do 
adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

 

• 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra não realizado, no caso de 
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou ainda, fora das especificações contratadas. 

 
§1º. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 
previstas. 

 
§2º. A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 
eventualmente devidos à contratada. 

 
§3º. Se a recusa em assinar o contrato for motivada por fato impeditivo relevante, 
devidamente comprovado e superveniente à apresentação da proposta, a 
autoridade competente para a contratação poderá, mediante ato motivado, deixar 
de aplicar a multa. 

 
§4º. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir 
do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação. 

 
§5º. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação 
superveniente de outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos 
valores. 

§6º. Quando da aplicação da penalidade de multa serão observadas as atenuantes 
e excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso 
fortuito, quando devidamente comprovadas pelo infrator. 

 
§7º. No caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ser-lhe-á aplicada multa 
indenizatória de 10% sobre o valor da contratação total ou parcial do objeto da 
referida Ata, conforme o caso. 
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VII. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras 
sanções administrativas. 

 
Parágrafo Único. Na hipótese de cumulação a que se refere o caput deste artigo 
serão concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 
VIII. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor 
correspondente será executado observando-se os seguintes critérios: 

 

• Se a multa aplicada for superior ao valor das faturas subsequentes ao 
mês do inadimplemento, responderá o infrator pela sua diferença, devidamente 
atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices e taxas 
utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados 
judicialmente; 

 

• Inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, 
descontar-se-á do valor da garantia; 

 

• Impossibilitado o desconto a que se refere o inciso II deste artigo, será 
o crédito correspondente inscrito em dívida ativa. 

 
IX. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 
inexecução total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos serem 
rescindidos, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da 
autoridade competente pela contratação. 

 
X. A suspensão temporária impedirá o infrator de participar de licitação e contratar 
com a Administração por determinado período de tempo, e será aplicada nas 
seguintes hipóteses exemplificativas: 

 

• Por período entre 06 (seis) meses a 01 (um) ano, caso o infrator: 

 
a) Seja reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, 
em razão de: 

 
1. Atraso na execução do objeto;  

2. Alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado; 

 
b) Receba 03 (três) penalidades de advertência, relativas ao mesmo 
contrato, em periodicidade inferior a 06 (seis) meses; 

 
c) Recuse-se injustificadamente, a cumprir os prazos previstos nos 
contratos nas atas de registro de preços ou nos casos de inexecução total ou parcial; 
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d) Tumultue a sessão pública de licitação; 

 
e) Dê ensejo à rescisão ou cancelamento total ou parcial do contrato; 

 
f) Deixe de devolver os valores recebidos indevidamente após ser 
devidamente notificado; 

 
g) Ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo 
da aplicação das demais penalidades cabíveis; 

 
h) Deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na 
hipótese de enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar Federal nº 123/06; 

 
i) Induza em erro a Administração; 

 

• Por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator: 

 
a) Atrase injustificadamente a execução do contrato, implicando em 
necessária rescisão contratual; 

 
b) Paralise injustificadamente a obra; 

 

 

• Por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator: 

 
a) Apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 
licitações ou contratações diretas, no momento da contratação ou durante a 
execução do contrato; 

 
b) Ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios 
indevidos. 
 
XI. A aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação 
produzirá os seguintes efeitos: 

 

• Impedimento de licitar e contratar com o Município de Goiana/PE; 

 

• Rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros 
contratos também celebrados com a Administração, caso a manutenção contratual 
ocasione-lhe um risco real ou para a segurança de seu patrimônio ou de seus 
servidores. 

 
Parágrafo Único. Na hipótese de serem atingidos outros contratos, nos termos do 
disposto no inciso II do caput deste artigo, o infrator deverá ser notificado para 
apresentação de defesa única no prazo de 05 (cinco) dias. 
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XII. A declaração de inidoneidade impede o infrator de licitar e contratar com os 
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal e será aplicada, entre outros 
casos, nas seguintes hipóteses: 

 

• Demonstração de inidoneidade para contratar com a Administração, 
em virtude de atos ilícitos praticados, incluindo os atos que visam frustrar os 
objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de 
documentos ou emissão de declaração falsa; 

 

• Ato ou conduta que, segundo previsão no instrumento convocatório 
e/ou no contrato, seja passível da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade; 

 

• Existência de sentença judicial condenatória transitada em julgado pela 
prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou encargos sociais. 

 
XIII. Os efeitos da declaração de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem 
os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que a aplicou. 

 
§1º A reabilitação poderá ser requerida após 02 (dois) anos da aplicação da 
penalidade e será concedida quando o infrator ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua conduta, e/ou cumprir obrigação com ela firmada. 

 
§2º No ato da declaração de inidoneidade, a Administração, por intermédio do 
agente que aplicou tal penalidade, deverá indicar o valor a ser ressarcido pelo 
infrator, com os respectivos critérios de correção, e/ou as obrigações pendentes de 
cumprimento. 

 
XIV. A Administração rescindirá o contrato com o infrator penalizado com a 
declaração de inidoneidade, sem prejuízo da rescisão de outros contratos já 
celebrados, se a sua manutenção lhe ocasionar um risco real, bem como para a 
segurança do seu patrimônio ou servidores. 

Parágrafo Único: Na hipótese de a rescisão atingir outros contratos, nos termos do 
disposto no caput deste artigo, o infrator deverá ser notificado para apresentação 
de defesa única no prazo de 10 (dez) dias. 

 
XV. Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem a pena de 
inidoneidade a pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado com a 
Administração Pública municipal, caberá ao titular da Secretaria Municipal 
interessada decidir sobre a rescisão ou manutenção do contrato em vigor no âmbito 
municipal. 
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Parágrafo Único: O infrator a que se refere o caput deste artigo somente poderá 
contratar com a Administração Pública municipal após o decurso do prazo da 
penalidade de inidoneidade aplicada ou sua reabilitação. 

 
XVI. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração 
Pública, prevista na Lei Federal n. 10.520/2002, será aplicada nas seguintes 
hipóteses: 

 

• Por período de até 01 (um) ano, nos casos de: 

 

• Recusa em contratar dentro do prazo de validade da proposta; 

 

• Ausência de entrega da documentação exigida no edital; 

 

• Não manutenção da proposta, durante o seu prazo de validade; 

 

• Por período superior a 01 (um) e até 02 (dois) anos, nos casos de: 

 

• Atraso na execução do disposto no contrato; 

 

• Comportamento inidôneo. 

 

• Por período superior a 02 (dois) anos, nos casos de: 

 

• Apresentação de documentação falsa; 

 

• Falha ou fraude na execução do contrato; 

 

• Fraude fiscal. 

 
§1º. Para os fins do disposto na alínea b do inciso II deste artigo, reputar-se-ão 
inidôneos os atos descritos no parágrafo único do art. 92, no art. 96 e no parágrafo 
único do art. 97, todos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
§2º O atraso previsto na alínea "a" do inciso II, deste artigo configurar-se-á quando 
o infrator: 

c. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 
10 (dez) dias úteis contados da sua assinatura; 

 
d. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços descritos no 
contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 15 (quinze) dias intercalados. 

 
XVII. A penalidade de impedimento produzirá os seguintes efeitos: 
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I. Impedimento de licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta do Município durante o prazo da penalidade; 

 
II. Rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros 
contratos já celebrados com o Município, se a manutenção contratual representar 
um risco real para a Administração ou para a segurança do seu patrimônio ou de 
seus servidores. 

 
XVIII. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração 
poderá ser cumulada com a penalidade de multa prevista em lei, edital ou contrato 
respectivo, devendo ser aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da 
falta cometida. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
I. A CONTRATADA deverá entregar à CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, garantia de contrato de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 
 
II. A critério da contratada, a garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 
 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  

b) Seguro-garantia; ou  

c) Fiança bancária.  

 
II.1. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação 
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  
 
III. Em caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  
 
IV. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo Contratante, para 
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 
Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data em que tiver sido notificada.  
 
V. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 
obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou 
restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais 
valores devidos o Contratante. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –   DO FORO 
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  Fica eleito o Foro da Comarca de Goiana, com renuncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do 
presente Contrato. 
 
  E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e 
achado conforme, as partes firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias, de 
igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que 
também assinam. 
 
 

Goiana, ___ de ________________de 2020. 
 
 
 
.....................................................   ..................................................... 
CONTRATANTE      CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
.....................................................   ..................................................... 
Nome:     Nome: 
CPF nº:      CPF nº: 
Identidade nº:     Identidade nº: 
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ANEXO IX 
 

Papel Timbrado da Empresa 
 

 
DECLARAÇÃO DE VISITA DE INSPEÇÃO 

 
 
 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
 
 
Processo licitatório nº: ___/2020 
Concorrência nº: ___/2020 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações 

e exigências contidas no edital e respectivos anexo sem referência, bem como que 

realizamos vistoria no local onde serão executados os serviços e não encontramos 

situações ou condições de trabalho em desacordo com a Planilha de Quantidades e 

Preço, estando portanto, ciente das condições físicas locais para o cumprimento do 

objeto da licitação, responsabilizando-se por todos os custo daí decorrentes. 

 
 
 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO X 
 

Papel Timbrado da Empresa 
 
 

CARTA DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
 
Processo licitatório nº: ___/2020 
Concorrência nº: ___/2020 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
A empresa .........................................................., inscrita no CNPJ nº 

....................................., por intermédio do seu representante legal, Sr.(a) 

........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .......................... e 

do CPF nº ..................................., apresenta a proposta de preços, assumindo inteira 

responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser detectados 

quando da sua verificação. 

 

Valor total da proposta: R$ ..................... 

(....................................................................). 

Prazo de validade da proposta: ..........(.................) dias. 

Prazo de execução: ................(................) meses. 

 

Observação: 

1. Nos preços propostos, estão incluídos todos os impostos, taxas, seguros, materiais, 

ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, 

assistência médica, compromissos fiscais, equipamentos de segurança, individual e 

coletivo, Bonificações e Despesas Indiretas - BDI, e tudo o mais que for necessário à 

completa execução do objeto contratual. 

2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

contratado. 

3. Tanto o valor global da proposta quanto os preços unitários por item não poderão 

exceder àqueles estabelecidos na planilha de quantitativos de preços estimados nas 

planilhas, ANEXOS I e I-A, sob pena de desclassificação. 
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Local e data 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 

 
ANEXOXI 

 
Papel Timbrado da Empresa 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, DAS MÁQUINAS E 

DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 
 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
 
Processo licitatório nº: ___/2020 
Concorrência nº: ___/2020 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
A empresa ................................................., inscrita no CNPJ nº .............................., por 

intermédio do seu representante legal, Sr.(a) ........................................, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº.....................................e do CPF nº....................................., 

declara a disponibilidade dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico 

especializado, necessários à execução do objeto licitado. 

 
1. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS: 
 
2. RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO: 
 
3. RELAÇÃO DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS 
PARA POSSIBILITAR O CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
PROPOSTO PELA LICITANTE. 
 
Local e data 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXOXII   
 MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
 
 
Processo licitatório nº: ___/2020 
Concorrência nº: ___/2020 
 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
 
Credencio o Sr.(a).............................................., (nacionalidade, estado civil, 

profissão), portador(a) da carteira de identidade nº.............................. e do CPF 

nº............................, residente na (rua, nº, bairro, cidade, CEP) como meu mandatário, 

para representara empresa ..............................................., CNPJ nº 

.................................... podendo praticar todos os atos necessários relativos ao 

procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de propostas, 

interposição de recursos, renúncia ao prazo recursal e desistência expressa dos 

recursos, rubricar documentos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, 

enfim praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 
 
Local e data 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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