
cÂulnq MUNtcTPAL
sÁo GABRTEL Do oEsrE

Compromisso com o Cidadão

ÉSTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO LICITATORIO N. 021/2019

TOMADA DE PREÇOS N. 00u2019

MENOR PREÇO GLOBAL

A CÂMARA MUNICIPAL DE sÃo GABRTEL Do OESTE, Estado do Mato Grosso do
Sul, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizarâ a abertura

da presente licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, sob regime de execução

indireta por empreitada por preço global, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, toma público para

coúecimento dos interessados, que às 8 horas do dia 05 de dezembro de 2019, nas dependências

da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, na sala de reuniões, reunir-se-á a Comissão
Permanente de Licitações nomeada pela Portaria n. 001/2019, com finalidade de receber, dirigir e

julgar as propostas referentes a este Edital, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.

8.666193, de 21 de junho de 1993.

A presente licitação realizada através desta TOMADA DE PREÇOS, tem por finalidade a

seleção da proposta mais vantajosa para a Administragão Pública visando a contratação de

empresa especializada para a execução de serviços de reforma e fechamento do estacionamento

com cobertura, com construção de guarita com baúeiro e copa, e pintura interna e externa geral

da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, com fornecimento de material e mão de obra,

conforme as especificações contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e

Cronograma Físico-Financeiro, estabelecidos neste Edital e seus anexos.

LOCAL: Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS. Avenida Juscelino Kubitschek,
n. 958, Centro. Sala de Reuniões da Câmara Municipal.
DATA: 05 de dezembro de 2019. Horário: 8 horas.

O Edital desta licitação possui o preâmbulo, as norrnas de especificação, as regras de

procedimento e julgamento, bem como as de contrataçáo do objeto deste certame e os seguintes

anexos que integram o Edital:

ANEXOS
o Anexo I - Modelo de Proposta de Preços;

o Anexo II - Declaração de Cumprimento de Normas de Segurança do Trabalho;

o Anexo III - Modelo de Credenciamento Específico de Participação do Certame;
o Anexo IV - Modelo de Credenciamento e Declaragão de Visita Técnica;
o Anexo V - Modelo de Declaraçáo de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo de

Habilitação;
o Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art. 7o

da Constituição Federal;
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. Anexo VII - Minuta do Contrato;
o Anexo VIII - Projeto Básico;

o Anexo IX - Memorial Descritivo/ Especificações Técnicas;

o Anexo X - Planilha Orçamentária de Custos e Cronograma Físico-Financeiro;

o Anexo XI - Modelo de Declaração de Enquadramento de ME e EPP;

o Anexo XII - BDI- Demonstração da Bonificação e Despesas Indiretas;

o Anexo XIII - Modelo de Declaração de Regularidade Social;

o Anexo XIV - Modelo de Declaração de conhecimento e aceite do teor do Edital;
o Anexo XV - Modelo de Declaração de disponibilidade de todo equipamento, instalações e

corpo técnico especializado.

A empresa licitante que queira dirimir qualquer dúvida de caráter técnico ou legal na

interpretação dos termos presentes neste edital poderá solicitar informações ou esclarecimentos

adicionais somente por escrito, em requerimento Íisico ou por e-mail
(licitacao@camarasgo.ms.gov.br) endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de

Licitações da Câmara Municipal, na Avenida Juscelino Kubitschek n. 958, CEP 79.490-000, até o

segundo dia que anteceder a data de recebimento dos envelopes, no horário de 7h As I t h e das

l3h às l7h.
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PROCESSO LICITATORIO N. 021/2019

TOMADA DE PREÇOS N. ool/2019

MENOR PREÇO GLOBAL

A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, toma público

aos interessados que no dia 05 de dezembro de 2019, às 8 horas, na sua sede localizada na

Avenida Juscelino Kubitschek, n. 958, realizar-se-á procedimento licitatório, na modalidade

TOMADA DE PREÇOS, do tipo "Menor Preço Global", autorizada no Processo Licitatório
n, 02112019, que será regido pela Lei Complementar n. 12312006, Lei Complementar Federal

147/2014, Lei Complementar Federal n. 17612017 e pela Lei Federal n. 8.666/93 e suas

alterações e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório.

I - DO OBJETO

l.l - Constitui objeto da presente licitação a TOMADA DE PREÇOS paraa contratação de

empresa especializada para a execução de serviços de reforma e fechamento do estacionamento

com cobertura, com construção de guarita com banheiro e copa, e pintura interna e externa geral

da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, com fornecimento de material e mão de obra,

conforme as especificações contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e

Cronograma Físico-Financeiro, estabelecidos neste Edital e seus anexos.

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 - Somente poderão participar desta licitação

2.1.1 - Empresas individuais ou sociais especializadas no ramo pertinente ao objeto e

cadastradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste-MS ou

que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior à data

do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

2.1.2 - Empresas que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta

Tomada de Preços;

2,1.3 - Empresas que atendam todos os requisitos e exigências constantes deste Edital e

seus anexos.

2.2 - Não poderão participar desta tomada de preço:

2.2.1 - Empresa que teúa sido considerada como inidônea, por órgão, entidade ou

sociedade integrante da Administração Pública, direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
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2.2.2 - Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e

propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a

Administração;

2.2.3 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída por

servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos

do art. 9o, Inciso III, da Lei Federal n.8.666193.

2,3 - Os interessados em adquirir cópia do edital deverão requerê-lo ao setor de licitação,

identificando-se com o nome e CNPJ da empresa e do representante legal, por meio do seguinte

email: licitacao@camarasgo.ms.gov.br, ou site da Câmara atraves do endereço eletrônico:

www. camaras go. ms. gov. brleditais.

2,4 - Os documentos necessários nesta Tomada de Preços deverão ser apresentados em original,

cópia autenticada em cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou

autenticado por funcionário do núcleo de licitação, antes da abertura da sessão pública. Poderá a

Comissão solicitar, a qualquer momento, os originais para confrontações.

3 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

3.1 - Para fins de credenciamento junto a Comissão Permanente de Licitagão a licitante deverá

enviar um representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este

pela representada, devendo, ainda, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, identiÍicar-se

exibindo aCarÍeirade Identidade ou outro documento equivalente com foto.

3.2 - O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

3.2.1 - No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer ao

local, deverá comprovaÍ a representatividade por meio da apresentação de ato constitutivo,
estatuto ou contrato social, do documento de eleição de seus administradores, devidamente

registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, caso em que o Presidente da

Comissão Permanente de Licitação poderá autenticar a partir do original, no momento do

credenciamento.

3.2.2 * Tratando-se de procurador, deverá apresentar instrumento público ou particular

de procuração, com firma recoúecida em cartório, com poderes expressos para praticar todos os

atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompaúando o credenciamento e

correspondente documento, dentre os indicados no subitem 3.2.1, que comprove os poderes do

mandante para a outorga.

3.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

3.2.4 - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação por
apenas uma pessoa.
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3.3 - No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitação
conforme Anexo III, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação,

podendo o credenciado ou representante preencher a declaração no momento da abertura da

sessão.

3.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar por meio de seu representante
credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo.

3.5 - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.

123106 e devido à necessidade de identificação pela Presidente da Comissão de Licitação,

deverão credenciar-se e apresentar a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Anexo XI), assinada pelo seu

proprietário ou sócios e Contador responsável pela escrituração da empresa devidamente

registrado no Conselho Profissional.

3.5.1 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento como Microempresa (ME)

ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) e única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a

todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

3.6 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado

3.7 - A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitará

a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma.

3.8 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do

prazo estipulado, participará do certame com a proposta apresentada quando do início dos

trabalhos.

4 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4,1 - Os interessados, até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, deverão

apresentar à Comissão Permanente de Licitação, juntamente com a Declaração de Habilitação
(Anexo III), a proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados (colados) e

rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além

darazão social do licitante, se os mesmos não forem timbrados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N. ol - HABTLTTAÇÃO
cÂu.tna MUNICIPAL DE SÃo GABRIEL DO oESTE - MS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 001/2019

RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado)

Processo Licitatório n.02112019 - Tomada de Preços n. 001/2019 - contratação de empresa especializada para a
execução de serviços de reforma e fechamento do estacionamento com cobertura, com construção de guarita com
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ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
CÂuIna MUNICIPAL DE SÃo GABRIEL Do oESTE _ MS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 001/2019

RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado)

4,2 - Os envelopes lacrados somente serão abertos em Público pela Comissão Permanente de

Licitação, na data e hora determinadapara o certame.

s - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABTLTTAÇÃO - ENVELOPE N. 0l

5.1 - Para habilitação neste certame, a licitante deverá apresentar o ENVELOPE N. 0l contendo

os documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência,

na seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferência e exame correspondentes,

sob pena de inabilitação.

5.2 - Serão dispensados os documentos já apresentados na fase de credenciamento.

5.3 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO .lURÍntCa:

5.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

5.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a

respectiva consolidação, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade

comercial e, no caso de sociedade por ações, acompaúado de documento de eleição de seus

administradores; ou ainda

5.3.3 - Inscrição do ato constitutivo no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no

caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição da diretoria em exercício;

5.3.4 - No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurídica como sócia, juntar o

CNPJ da respectiva empresa paÍa a habilitação;

5.3.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

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

competente, quando a atividade assim exigir;

5.3.6 - Os documentos em apreço deverão estar acompaúados de todas as alterações ou

da consolidação respectiva.

Processo Licitatório n.02112019 - Tomada de Preços n. 001/2019 - contratação de empresa especializada para a
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5.4 - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

5.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da

Fazenda (CNPJ/MF), relativo a sede da licitante;

5.4.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

5.4.3 - Prova de regularidade com aFazenda Pública Municipal, compreendendo todos os

tributos de competência do Município, emitida pelo órgão competente da localidade de domicilio
ou sede da empresa licitante, na forma da Lei;

5.4.4 - Prova de regularidade com aFazenda Pública Estadual, compreendendo todos os

tributos de competência do Estado, emitida pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou

sede da empresa licitante, na forma da Lei;

5.4.5 Certidão Conjunta da Dívida Ativa da União, Contribuições Federais e

Previdenciárias;

5.4.6 - Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, perante o Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço / FGTS.

5.4.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal no

12.440 de 07 .07 .2011.

5.5 - Documentação relativa a QUALIDADE TECNICA E OPERACIONAL:

5.5.1 - Prova de inscrição da licitante e/ou de seu responsável técnico junto ao Conselho

Regional de Engeúaria - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura - CAU, atualizado de

acordo com última alteração contratual.

5.5.2 - Declaração da empresa licitante que possui em seu quadro engenheiro ou arquiteto

responsável pelos serviços.

a) Se empregado, cópia da ficha ou livro de empregado registrada na DRT ou

cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

b) Se sócio, cópia do contrato social, com todas as alterações, devidamente

registrado no órgão competente.

c) Se diretor, cópia do contrato social, sem e tratando de sociedade limitada; ou

cópia da ata de eleição, devidamente publicada na imprensa, caso seja sociedade anônima.
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d) Se contratado, através de apresentação de cópia autenticada do Instrumento

Particular de Contrato de Prestação de Servigos celebrado entre o profissional e a licitante ate a

data da apresentação da documentação, juntamente com a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica
junto ao CREA/CAU, com pÍazo de vigência válido, no qual conste a inscrição do profissional,

citado no referido Instrumento Particular, como responsável técnico da licitante.

5.5.3 - Comprovação por meio de Atestado de Capacidade Técnica que a empresa ou

responsável técnico desempenharam atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação,

fomecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade

profissional competente (CREA/CAU), cuja complexidade tecnológica e operacional seja

equivalente ou superior.

5.5.4 - Atestado de vistoria fornecido pela Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste -
MS, comprovando que o Representante da licitante realizou a visita técnica com o servidor

designado pela Câmara Municipal, devendo a vistoria técnica ser previamente agendada, não

sendo aceitas alegações posteriores de descoúecimento das condições necessárias à execução

dos serviços.

a) Não haverá vistoria sem prévio agendamento

b) O agendamento deverá ser marcado na sede da Câmara Municipal, via telefone

n. (67) 3295-7200, com o servidor Maxwell Eduardo Barbosa Pasquali, Presidente da Comissão

de Licitação.

c) Na visita técnica constante deste item, o representante da licitante deverá estar

credenciado pela empresa, conforme Anexo IV deste edital.

d) A realização da visita técnica é facultativa aos licitantes, não acarretando sua

inabilitação, porém não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços,

objeto desta licitação, caso optem por não vistoriar, sendo de responsabilidade da

CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação

das instalações e documentos, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de

execução do contrato.

5.5.5 - Declaração de que a licitante conhece e cumpre as norrnas de seguranga do

trabalho, conforme modelo Anexo II.

5.5.6 - A falta de assinatura em qualquer documento regularmente apresentado é mera

irregularidade que poderá ser sanada pelo representante legal da licitante, desde que este esteja

presente na sessão e tenha poderes para assinar tal documento (STJ - Recurso Especial: REsp

947953 RS 2007/0 I 00887-9).

Processo Licitatório n.02112019 - Tomada de Preços n. 001/2019 - contratação de empresa especializada para a
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6.6 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

6.6.1 - contábeis do último 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 encerrado há mais de 03 (três) meses dadata de apresentação daproposta.

Deverão vir acompanhadas de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário do

qual foi extraído, contendo o número de registro da Junta Comercial, bem como a identificação da

assinatura do titular ou representante legal da empresa e do contabilista responsável pela

escrituração.

a) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade

anônima, admitir-se-á a apresentação do balanço patrimonial devidamente registrado,

acompanhado de cópia da respectiva publicação em Diário Oficial e as demais determinações

constates na Lei n.6.404176;;

b) As empresas com menos de 0l (um) ano de exercício social de existência devem

cumprir a exigência contida no item 6.6.1 e/ou 6.6.1"a", mediante a apresentação do Balanço de

Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado.

c) Serão válidos o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último
exercício financeiro, devidamente registrados na Junta Comercial.

d) Poderão ser exigidas das empresas para confrontação com as Demonstrações

Contábeis, as informagões prestadas à Receita Federal.

6.6.2 - Índice de Solvência, calculado em documento anexo ao Balanço Patrimonial,
devendo ser obrigatoriamente assinado pelo contabilista responsável, A análise da qualificação
econômico-financeira será feita da seguinte forma:

a) Solvência Geral (SG)

SG = Ativo Total > 1

Passivo Circulante * Passivo não Circulante

b) Estarão habilitadas neste item as empresas que apresentarem resultado maior ou
igual a 1 (um) no índice (SG);

c) As licitantes que tiverem resultados menores que l, deverão apresentar
comprovação de patrimônio líquido mínimo de 1o/o do valor do contrato.

d) A apresentação dos Índices solicitados deverá ser feita em folha assinada pelo
contabilista da empresa, onde constem os dados do Balanço que deu origem aos índices
apresentados, sendo dispensado caso seja digital.
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e) A empresa licitante deverá possuir capital social igual ou superior a l)Yo (dez

por cento) do valor estimado para contrataçáo, comprovando através de certidão da Junta

Comercial da sede do licitante.

0 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar

Declaração do Contador, acompanhada da cópia do Imposto de Renda do último exercício social.

6.6.3 Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial ou

Extrajudicial expedida pelo respectivo Cartório Distribuidor da sede da licitante, dentro do prazo

de validade;

a) No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser

apresentadas as certidões de cada distribuidor.

6.7 - Demais Documentos Necessários:

6.7.1 - Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de superveniência de fatos

impeditivos da habilitação, conforme Anexo V deste Edital;

6.7.2 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s)

commenos de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos

termos do Inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal (na forma do Anexo VI e Anexo XIII
deste Edital).

6.7.3 - Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, de que conhece e aceita o

teor completo do edital deste certame, ressalvando-se o direito recursal, devidamente assinada

pelo representante legal da empresa participante, conforme modelo Anexo XIV.

6.7.4 - Declaração da licitante de que tem em disponibilidade todo o equipamento,

material, instalações e pessoal técnico especializado, necessários e essenciais para o fiel
cumprimento do objeto desta licitação, conforme modelo Anexo XV.

6.8 - Orientações gerais referentes aos documentos:

6.8.1 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão

público, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não conste

expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias contados da

data de sua emissão.

6.8.2 - Os documentos deverão ser apresentados em nome damatriz ou filial, ou seja, com
o mesmo CNPJ e mesmo endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser expedidos
paraamatriz;
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6.8.3 - Quando a licitante for filial, deverá apresentar, além do Contrato Social, registrado

no Estado em que estiver estabelecida, a competente averbação na Junta Comercial relativa à sede

da licitante, nos terrnos do art. 1053 c/c parágrafo único do art. 1000 do Código Civil.

6.8.4 - Havendo a participação de empresas em consórcio, deverá ser apresentada

documentação acima mencionada para a habilitação, de cada consorciado, conforme previsto no

art.33,lll, da Lei n. 8.666193.

6.8.5 - Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no artigo 32

da Lei n.8.666193.

6.8.6 - No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito de a

Administração proceder à verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sires oficiais dos

órgãos emitentes.

6.8.7 - Não serão aceitos documentos com data de validade vencida, nenhum protocolo
referente à solicitação feita às repartições competentes, em substituição aos documentos

relacionados neste edital, nem documentos cujas cópias estejam ilegíveis mesmo que

autenticadas, bem como não serão aceitos documentos rasurados ou fotocopiados via fac-símile.

6.8.8 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pelo Presidente da Comissão

de Licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

a) Os documentos de habilitação poderão ser autenticados pelo Presidente da

Comissão de Licitação e/ou membros das 8h às llh e das 13h às l6h, até o último dia útil que

anteceder a data marcada para abertura dos envelopes Proposta e Documentação.

6.8.9 - O Presidente da Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original
de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e/ou julgar necessário.

6.8.10 - Será aceita a substituição de qualquer certidão negativa supracitada por certidão
positiva com efeito de negativa equivalente.

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N. 02

7,1 - A proposta de preço deverá ser legível, digitada e impressa sem emendas ou rasuras, em

papel timbrado onde conste o CNPJ ou carimbo padronizado do CNPJ da proponente, datada,

assinada pelo representante legal da licitante, com prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta)

dias.

7.2 - A proposta de preços, Anexo I, deverá ser apresentada, sob pena de desclassificação,
juntamente com os seguintes informações e características:

7.2.1 - A proposta de preços deverá indicar o valor da execução completa dos serviços e
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obras, segundo a cotação de preços unitários aplicados pela proponente nos itens da planilha

orçamentária deste edital, Anexo X. Os preços terão como base o mês de apresentação das

propostas.

7.2.2 - A empresa deverá preencher a planilha orçamentária, Anexo X, que integra este

Edital com os preços unitários por ela propostos, com valor final indicado em algarismos e por

extenso. Poderá ser apresentada planilha digital pela própria proponente, desde que guarde, sob

pena de desclassificação, absoluta fidelidade com aplanilha orçamentária integrante deste edital, no

que serefere aos itens, às atividades, unidades e quantidades.

7.2.3 - No preço constante na proposta escrita deverão estar incluídos todos os tributos

incidentes ou que veúam incidir sobre os serviços constantes no objeto, tais como: mão de obra,

materiais, encargos sociais, trabalhistas, impostos, taxas e quaisquer despesas diretas ou indiretas,

inclusive lucroo necessário ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

7.2.4 - Os preços deverão ser cotados com apenas duas casas decimais e somente serão

aceitos preços cotados em moeda corrente nacional, ou seja, em Real (RS).

7,2.5 - A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as condições

estabelecidas neste edital e seus anexos.

7.2.6 - As propostas que apresentarem preços inexequíveis serão desclassificadas, bem

como as que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por documentação que comprove que

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

são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao

disposto no Art. 48, inciso II, da Lei 8.666193.

7.2.7 - Será considerado que os preços propostos pelas licitantes serão suficientes para a

cobertura de todos os custos relativos à prestação dos serviços, sendo que nenhuma solicitação

para pagamento adicional será considerada sob alegação de erro ou má interpretação deste edital.

7.2.8 - A empresa devera apresentar, junto com a proposta de preços, o cronograma

físico-financeiro da execução do objeto licitado.

7.2.9 - O valor do item informado na proposta de preços, Anexo I, DEVE SER
INFERIOR OU IGUAL AO VALOR tvtÁXtVtO PERMITIDO, sob pena de desclassificação.

7.2.10 A oferta de preço deverá ser firme e precisa, sem altemativas de preço ou qualquer

outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

7.3 - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital ou que

apresentar preço global ou unitário inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero,

incompatíveis com os preços de mercado.
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7.3.1 - Em havendo suspeita de inexequibilidade de proposta de preço apresentada por
licitante, a Presidente da Comissão Permanente de Licitações poderá proceder diligência
necessárias a elucidação dos fatos, inclusive poderá suspender o processo licitatório a fim de
garantir segurança à contratação pública.

7.4 - O valor estimado do orçamento dos serviços e obras licitadas e referência para as propostas

das licitantes é de R$ 386.552169 (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e

quatro reais e cinquenta centavos), conforme a planilha orçamentária (Anexo X), parte

integrante deste edital.

8 - DA ABERTURA DO ENVELOPE DB DOCUMENTAÇÃO NB HABILITAÇÃO

8.1 - No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus

representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão

Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes "Documentação de

Habilitação" e "Proposta de Preços", os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou

seus representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope no 01

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

8.1.1 - Os documentos contidos nos envelopes no 0l - DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO - serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas

proponentes ou seus representantes credenciados.

8.1.2 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a

mesma será suspensa, designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado

na Imprensa Oficial, para conhecimento de todos participantes.

8.1.3 - Com relação à documentação de regularidade fiscal e trabalhista, sendo a licitante

microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todos os documentos

exigidos neste Edital, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar

Federal n"12312006).

8.1.4 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, com termo inicial a partir da publicação do aviso de

resultado, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, através da

presidenta da CPL, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,

e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1" do

art.43 da Lei Complementar Federal n"12312006).

8.1.5 - A não regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no

8.66611993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2" do art. 43 da Lei
Complementar Federal n' 123 12006).

l3
Processo Licitatório n.021/2019 - Tomada de Preços n. 001/2019 - contratação de empresa especializada para a
execução de serviços de reforma e fechamento do estacionamento com cobertura, com construção de guarita com

banheiro e copa, e pintura interna e externa geral da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste.

7



;{eêq.ffi CÂMARA MUNICIPAL
sÃo GABRIEL Do oESTE

Compromisso com o Cidadão

ESÍADO DE MATO GROSSO DO SUL

8.1.6 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não

aceitos.

8.2 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Presidente da Comissão de Licitação poderá

fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados

das causas referidas no ato inabilitatório.

8.3 - Os envelopes no 02 - PROPOSTA DE PREÇOS - das proponentes inabilitadas Íicarão à

disposição dos licitantes, pelo prazo de l5 (quinze) dias, após a publicação na Imprensa Oficial,
junto à Comissão Permanente de Licitação, decorrido este prazo as mesmas serão destruídas.

9 _ DA ABERTURA E ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1 - Os envelopes no 02 - PROPOSTA DE PREÇOS - das proponentes habilitadas serão abertos

em momento subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes no 01 -
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - pela Comissão Permanente de Licitação, desde que

haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o artigo

109, inciso I, alínea "a", da Lei no 8,666193. Havendo interposição de recurso, a nova data de

abertura dos envelopes no 02 - PROPOSTA DE PREÇOS - será comunicada às proponentes por

meio de publicação na Imprensa Oficial após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo

sem interposição.

9.2 - As propostas contidas nos envelopes no 02 - PROPOSTA DE PREÇOS - serão examinadas

e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes

ou seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços.

9.3 - No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais

explicitados no item "Envelope no 0l - Documentação de Habilitação", atendidas as condições

prescritas neste edital, será adotado o critério de menor preço, entendendo-se como tal o valor

total da proposta, sendo a adjudicação efetuada a uma única empresa.

9,4 - Em observância à Lei Complementar Federal n" 12312006 de 14.12.2006, na presente

licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência para as microempresas e

empresas de pequeno porte.

9.5 - Entende-se por empate aquelas situagões em que as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores até l0oÁ (dez por cento) à proposta

mais bem classificada.

9.6 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

9.6.1 - A microempresa ou empresa pequeno porte mais bem classificada poderá

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que

será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Será concedido o prazo máximo de 05 (cinco)
minutos para apresentação da proposta de preço verbal inferior àquela considerada vencedora, e
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será concedido o prazo de24 (vinte e quatro horas) para apresentação da proposta de preço escrita

inferior àquela considerada vencedora;

9.6.2- Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na

forma do item 9.6.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na

hipótese do item 9.7, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.6.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5, será realizado

sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

9.6.4 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 9.6, o objeto licitado

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

9.6.5 - Os dispositivos estabelecidos no item 9.6 e complementos somente se aplicarão

quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de

pequeno porte.

9.7 - Verificada igualdade de condições entre duas ou mais propostas, e não tendo na licitação

participação de microempresa ou empresa de pequeno porte, será a LICITAÇÃO decidida por

SORTEIO, observado o disposto no artigo 3o,parâgrafo 2o da lei n.8.666193.

9.8 - Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, bem como

proposta altemativa, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais licitantes.

9.9 - Oconendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada no

mesmo dia, será publicada na Imprensa Oficial a data da divulgação do resultado pela Comissão

Permanente de Licitação.

9.f 0 - Se toda s as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que

ensej aram a desclassifi cação.

9.ll - As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas possuírem erro
de forma ou inconsistências serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão

corrigidos pela Comissão, na forma indicada:

9.1LI - plscrepancias entr : prevalecerão os preços unitários e,

havendo discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por
extenso;

9.11.2 - Erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será

corrigido devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade
e o preço total;
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9.1 1.3 - do unitário a uan será

retificado, mantendo-se como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;

9.11.4 - Eno de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o

resultado;

9.11.5 - Verificado em qualquer momento, até o termino do contrato, incoerências ou

divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será

adotada a correção que resultar no menor valor.

9.12 - O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos

mencionados no item 9.6, o valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não

aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada.

9.13 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para

corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas

ou rasuras.

9.14 - O resultado do julgamento das propostas será afrxado no mural desta Câmara Municipal

e publicado no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município.

10 - DOS RECURSOS

10.1 - Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da

sessão de processamento do Processo Licitatório, solicitar esclarecimentos, providências ou

impugnar o presente Edital, sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente.

10.1.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por

irregularidade na aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § le do

art. I 13.

10.1.2 - A apresentação de impugnação após o prazo estipulado não a caracterizará como

recurso, recebendo tratamento como informação.

10,2 - A petição deverá ser dirigida à Presidente da Comissão de Licitação, devendo a mesma

decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submetê-la à

Assessoria.Iurídica para análise e parecer.

10.3 - Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para realização do

certame, com a devida publicidade, inclusive das alterações, se houverem.
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10.3. 1 - Não sendo possível a decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a

realização deste Processo Licitatório, deverá o impugnante participar nolrnalmente do certame até

que haja decisão do merito relativo a impugnação.

10.4 - Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos

no artigo 109, da Lei no 8.666193, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição

datilografada e devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na

forma prevista no item 4 - DO REPRESENTANTE LEGAL - deste Edital.

10.5- Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Câmara Municipal de São Gabriel

do Oeste - MS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar

sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente

informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,

contado do recebimento do recurso.

10.6 - Os recursos deverão ser protocolados na Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS,
sediada na Av. Juscelino Kubitschek, n. 958, no horário das 07 às 1l horas e das 13 às l7 horas,

não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo.

10.7 - Uma vez tempestivo, a Presidente da Comissão de Licitação receberá o recurso,

declarando o seu efeito suspensivo, e encamiúará à Assessoria Jurídica para análise e parecer,

sendo a decisão proferida pela autoridade competente responsável pela homologação da licitação.

10.8 - O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica tão

somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

10.9 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Processo Licitatório à licitante vencedora, e

na sequencia homologar o procedimento licitatório.

10.10 - A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à aquisição do

serviço licitado.

11 - DA FTSCALTZAÇÃO

11.1 - Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados por pessoas designadas pela

Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS para este fim, com autoridade para exercer em

nome da Câmara Municipal toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.

ll,2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição
dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não-conformes com as

especificações definidas em projeto, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos

mesmos no prazo miíximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de

execução dos serviços.
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11.3 - A licitante vencedora só poderá iniciar a obra/serviços após assinatura do respectivo

Contrato com a emissão da ordem de serviço, conforme minuta apresentada no Anexo VII deste

Edital.

ll,4 - Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Câmara Municipal de São

Gabriel do Oeste * MS, entre outras atribuições:

I 1.4.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as norrnas especificadas

em caderno de especiÍicações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e

adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços.

11.4.2 - Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos

serviços executados com eÍros, imperfeições ou em desacordo com as especificações.

11.4.3 - Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante
vencedora e por servidor designado pela Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, para

efetuar a fiscalização, onde a referida licitante vencedora registre, em cada visita:

a) As atividades desenvolvidas;

b) As ocorrências ou observações descritas de forma analítica.

11,4.4 - Encaminhar à Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS o documento no

qual relacione as ocoÍrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora.

1f.5 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades

contratuais.

11.6 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Memorial
Descritivo e do Projeto Executivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer

definitivo. A decisão tomada pela Fiscalizaçáo deverá ser comunicada à empresa licitante
vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

ll,7 - Na Íiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na Minuta de

Contrato.

11.8 - A fiscalização que trata o item I I deste edital será realizada concomitantemente pelo

Engenheiro/Arquiteto responsável pelo projeto de execução do objeto.
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12 - DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

l2.l - As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês, de acordo com o

cronograma físico financeiro, pelo valor nominal nele expresso.

12.2- A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a

contar da apresentação da medição para aceitâ-la ou não.

13 - CONDrÇOES DE PAGAMENTO

l3.l - O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de 10 (dez) dias corridos,

contados da data do atesto da área competente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste -
MS, aposto na Nota Fiscal e nos documentos de medigão de serviços realizados.

13.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência

de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

13.3 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/ Fatura(s) somente à licitante vencedora,

vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrançabancâria.

13.4 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente,

emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a

respectiva Agência.

13.5 - A Fiscalização da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS somente atestará a

execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante
vencedora, todas as condições pactuadas.

13.5.1 - Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com

o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e

aprovada pela Comissão Permanente de Licitação.

13.5.2 - Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados será observado o que

estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção,

recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários.

13.6 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a

mesma será devolvida e o pagamento frcará pendente até que a licitante vencedora providencie as

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

situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Câmara

Municipal de São Gabriel do Oeste - MS.

13,7 - Para fins de retenção do ISSQN (lmposto sobre serviços de qualquer natureza), a base de

cálculo do imposto será do total da nota fiscal de serviço, sendo aplicada a alíquota legal vigente.
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13.8 - A cada pagamento a Contratante deverá apresentar as certidões de regularidade fiscal e

trabalhista junto a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, FGTS e CNDT
(Justiça do Trabalho), bem como, comprovação de vínculo empregatício dos funcionários.

14 -SUPERVTSÁO DOS SERVrÇOS E OBRAS

l4.l - A fiscalização da execução dos serviços e obras será feita pela Administração, através de

seus serviços próprios de engeúaria e arquitetura ou contratados para esse fim com

responsabilidade específi ca.

14.2 - A fiscalização ou supervisão da Administração não eximirá de responsabilidade a

contratada pela execução dos serviços e obras avençados.

14.3 - Concluídos os serviços objeto do contrato ou anulado este, será efetuado pela fiscalizaçáo

municipal o seu recebimento provisório, após e se recoúecido integral cumprimento das obrigações

contratuais.

14,4 - O recebimento provisório não isenta a contratada da responsabilidade decorrente da

ineficiênciados serviços prestados nem de defeitos deles advindos.

14.5 - Decorridos noventa dias da data de emissão do Termo Provisório e verificadas as possíveis

correções solicitadas pela Íiscalização, proceder-se-á ao recebimento definitivo, lavrando-se o termo

respectivo, que consignarâ a quitação geral, plena e recíproca entre as partes, sem prejuízo de

responsabilidade civil da contratada, nos termos da legislação vigente.

14.6 - A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS rejeitará, no todo ou em parte, obra,

serviço ou fornecimento, se em desacordo com o contrato e demais requisitos deste Edital.

15 - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES

15.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites
previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no 8.666193, podendo a supressão exceder tal

limite nos termos do §2o, inciso II do mesmo artigo.

16 - DOS PRAZOS, DAS CONDrÇÕES E DA PRESTAÇÃO »OS SERVrÇOS

16.1 - Homologada a licitação e adjudicado o seu objeto à licitante vencedora, a mesma será

notificada para vir assinar a ata no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de

recebimento da convocação.

16.2 - A vigência do contrato será de até 6 (seis) meses a partir da data de sua assinatura,

podendo ser prolrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57 da Lei n.

8.666193, mediante termo aditivo, e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação.
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16.3 - Os serviços deverão ser prestados dentro do prazo estabelecido na ordem de serviços ou

contrato de prestação de serviços, observado o volume, complexidade e peculiaridade da obra,

não podendo exceder o prazo estabelecido no contrato e anexos deste edital.

16.4 - Os serviços deverão ser prestados a Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS,
mediante ordem de serviço, emitida pelo setor requisitante.

16.5 - A recusa em assinar o contrato ou iniciar a obra e os serviços implicará a suspensão do seu

direito de participar de licitações na Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS pelo prazo

de dois anos.

16,6 - Observar-se-ão, no contrato que se celebrar com a Iicitante vencedora, as norrnas legais

vigentes a seguir expressas, atendidas as especificações técnicas constantes no Projeto Básico parte

integrante deste Edital.

16.7 - A empresa licitante contratada, à qual for adjudicado o objeto desta licitação, deverá

apresentar aCâmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, no prazo máximo de l0 (dez) dias

após a ordem de serviço inicial ou assinatura do contrato as Anotações de Responsabilidade

Técnica, em nome do Responsável Técnico pela obra ou serviço.

16.8 - Nenhum serviço poderá ser realizado sem a previa expedição da Ordem de Serviço pela

Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, devendo a contratada atender, no prazo máximo

de 5 (cinco) dias, as ordens recebidas para mobilizaçáo de pessoal e/ouequipamentos.

17 - sÃo 0BRTGAÇÕBS ».q, CONTRATADA

L7.l - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Memorial
Descritivo e Cronograma de Físico-Financeiro.

17.2 - Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e conservagão dos serviços

realizados.

17.3 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades

aplicáveis ou cabíveis.

17,4 - Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão da Câmara Municipal de São Gabriel do

Oeste - MS a inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados.

17.5 - Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado

pela fiscali zação, devendo ser afixada no prazo de até I 5 (quinze) dias, contados a partir da ordem de

serviço.

2t
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17.6 - Obedecer integralmente ao plano de segurança das obras, conforme as Normas de

Segurança do Trabalho.

17.7 - Participar à fiscalização ou à supervisão da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste -
MS a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra,

no todo o em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir tal

situação.

17.8 - Executar, conforme a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo rigorosamente às

normas ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela

Administração.

17.9 - Manter atualizado "Diário de Obras", nele registrando todas as ocorrências que afetem o

prazo de execução ou orçamento das obras.

17.10 - Respeitar efazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais sobre a

execução de obras em locais públicos.

17,ll - Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a

ser apÍovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro/arquiteto qualificado com

capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas

referentes às obras em execução.

17.12 - Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos

serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações

técnicas,

17.13 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as

ferramentas necessárias para execução do objeto, ficando responsável por seu transporte e guarda.

17,14 - Substituir, em até 24 horas a partir da comunicação, materiais, ferramentas ou

equipamentos julgados pela Fiscalização da Câmara como inadequados à execução dos serviços.

17.15 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Câmara ou a terceiros

em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua, de seus prepostos ou funcionários,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

17.16 - Manter equipe para o acompanhamento topográfico da obra, adequada e compatível com

as exigências e qualidades técnicas pertinentes.

17.18 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
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serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo

empregatício com a Câmara.

17,19 - A Câmara não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da

licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

18 - SÃO OBRTGAÇÕBS n.q, CONTRATANTE

18.1 - Acompaúar e fiscalizar a execução do Contrato por um ou mais representantes

especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666193.

18.2 - Realizar o pagamento conforme itens 12 e 13 deste edital.

18.3 - Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de

execução do objeto.

18.4 - Notificar por escrito a Iicitante vencedora, a ocorrência de qualquer descumprimento os

termos deste edital e respectivo contrato, fixando prazo para sua correção.

18.5 - Fomecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

obrigações contratuais.

18.6 - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, o recebimento

definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada

pela Câmara, nos termos do inciso I, do art. 73 da Lei n. 8.666193.

19 - DA GARANTTA À EXECUÇÃO

l9.l - Homologada a licitação e adjudicado o seu objeto à licitante vencedora será esta convocada

pela Administração para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prestar garantia à execução.

19.2 - O valor da garantia à execução corresponderá a 50Á (cinco por cento) do valor a ser

contratado e deverá cobrir o prazo contratual de execução dos serviços até o seu recebimento

definitivo e ainda ser prorrogada sua vigência, na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo

contratual.

19.3 - A garantia à execução poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no

parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei n. 8.666193. Caso a licitante vencedora do certame opte

por formalizâ-la em espécie, deverá depositar a referida importância na conta a ser informada no

momento de lavratura do contrato.

19,4 - A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser

retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão

dolosa ou culposa da contratada.
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19.5 - Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia será Iiberada ou restituída à contratada

após a execução do contrato.

20 - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

20,1 - A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros. Não poderá,

ainda, a contratada subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, salvo expresso

consentimento da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS.

21 - DA RESCISÃO CONTRATUAL

2l.l - A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS poderá promover a rescisão do

contrato de acordo com o previsto no artigo 78 da lei n. 8.666/93:

21.2 - Também será motivo para se proceder à rescisão contratual o desmesurado ajuizamento de

reclamações trabalhistas contra a contratada ou suas subcontratadas com a Càmara Municipal de

São Gabriel do Oeste - MS incluído no polo passivo da ação como responsável solidário ou

subsidiário.

21.3 - Rescindido o contrato, ftcarâ a contratada, alem da multa imposta, sujeita à perda da

garantia contratual e, ainda, às sanções estabelecidas no artigo 80 da Lei Federal n.8.666193.

22 _ DAS PENALIDADES

22.1- O atraso injustificado na execução do contrato ou sua inexecução total ou parcial sujeita o

contratado às seguintes sanções:

21.1.1 - Multa de loÁ (um por cento) ao dia sobre o valor atualizado do contrato, pelo

atraso injustificado, de até 30 dias, na execução dos serviçoscontratados.

22.1.2 - Multa de 5%o (cinco por cento) ao dia sobre o valor atualizado do contrato, pelo

atraso superiora 30 dias ou pela inexecução total ou parcial docontrato.

22.2 - As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras

sanções previstas na Lei n.8.666193, tais como:

22.2.1- Advertência por escrito;

22.2.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

a Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS por prazo não superior a02 (dois)anos;

22.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

22,2.4 - Rescisão contratual
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22,3 - Valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste

- MS no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva notificação.

22.3.1 - Deconido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será

acrescido de lYo (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da

quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em ate 60 (sessenta) dias após

a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

22.3.2 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos,

a empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada
judicialmente.

22.3.3 - O valor da multa poderá ainda ser descontado da garantia do respectivo contrato,

podendo ser cobrada judicialmente caso o valor não seja suficiente para adimplir a obrigação.

22.4 - Rescindido o contrato, frçará a contratada, além da multa imposta, sujeita à perda da

garantia contratual e, ainda, às sanções estabelecidas no artigo 80 da Lei Federal8.666193.

22.5 - As multas não têm carátter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante

de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à

Câmara, decorrentes das infrações cometidas.

23 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

23,1 - Constituem condições resolutivas do contrato:

23.1.1- O integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos serviços e obras contratadas.

23.1.2 - O decurso do prazo contratual de execução.

23.1.3 - O acordo entre as partes, nos termos que dispõe o inciso II do art. 79 da Lei
8.666t93.

23.1.4 - Resolvido o contrato, por força das condições previstas acima, a Administraçáo
pagará à contratada, deduzindo todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor
correspondente aos serviços efetivamente executados e aproveitados.

24 -DA PROTEÇÃO AMBTENTAL

24.1 - E obrigação da contratada o cumprimento integral de todas as norrnas legais relativas à

proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma
por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

25
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25 _ DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

25.1 - A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá à conta da

seguinte programação orçamentiíria:

OI.OI.Ol PODER LEGISLATIVO
01.01.01.031 Ação Legislativa
01.01.01.031.0010 Processo Legislativo

01.031.0010.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

26 -DA EXECUÇÃO DOS SERVrÇOS

26.1 - Os serviços, objeto do presente Edital, deverão se iniciar no prazo de até 30 (trinta) dias,

a partir da emissão da ordem de serviço ou assinatura do contrato, de acordo com as

especificações e condições estabelecidas no Anexo IX, observado o cronograma físico-financeiro

e demais especificações deste Edital.

27 -DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE

27.1 - Homologada a licitação pela autoridade competente da Câmara Municipal e adjudicado

seu objeto para a vencedora do certame, ela será convocada oficialmente para, no prazo máximo

de 3 (três) dias úteis a contar da data da publicação da convocação, assinar o Contrato, sob pena

de decair o direito à contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei n. 8.666193

27,2 - O contrato deverá ser assinado pelo representante legal, na sede da Câmara Municipal de

São Gabriel do Oeste, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, n. 958, centro, em São

Gabriel do Oeste - MS.

27.3 - A convocação da empresa vencedora será realizada por meio de publicação no Diário
Oficial dos Municípios (ASSOMASUL - http://www.diariomunicipal.com.br/assomasul).

27.3.1 - A responsabilidade pelo acompanhamento das notificações cabe às empresas

licitantes.

27,4 - As empresas que se fizerem representar por procurador, que não tenha poderes para assinar

o contrato nos termos do ato constitutivo, deverão apresentar procuração com poderes para

assinatura do contrato bem como os documentos pessoais do procurador, os quais serão juntados

ao processo licitatório.

27.5 - Conforme estabelece o §2o do art.64 da Lei n.8.666193, se o licitante vencedor se recusar

a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de

classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das

sanções cabíveis, observado o disposto no art. 8l da Lei n. 8.666/93.

28 - DAS DTSPOSTÇÕES CrR.q,lS
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28.1 - Os casos omissos deste edital serão resolvidos em conformidade com as disposições da Lei

Federal n. 8.666 de 1993 no que couber.

28.2 - A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, responsável por este certame reserva-

se o direito de:

28.2.1- Revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse

público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada

ilegalidade no seu processamento, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer

escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei Federal n.8.666193;

28,3.2 - Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de

propostas, na forma da legislação, salvo quando a alteraçáo não afetar a formulação das ofertas;

283.3 - Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova

data.

28.4 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando dos recursos, será feita
nela se excluindo a data de início e incluindo a do vencimento e, não sendo computados, para esse

fim, os dias não úteis.

28.5 - O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o

estabelecido nos §§ lo e 2o do art. 65 da Lei Federaln.8.666193.

28.6 - É facultado ao Presidente da Comissão de Licitação ou autoridade superior:

28.6.1 - Promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do

processo, em qualquer fase da Licitação, sendo vedada a inclusão posterior de documento que

deveria constar originalmente da proposta (Art. 43, §3", Lei n. 8.666/93).

28.6.2 - Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins
de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o

entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação.

28.6.3 - Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao

entendimento de suas propostas.

28.6.4 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais,
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Presidente da Comissão de Licitação, sob pena de

desclassifi cação/inabilitação do certame.

28.7 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da

disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam
o interesse público, a finalidade e a segurança da contrataçáo.

27
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28.8 - A participação neste certame implica a aceitaçáo plena e irrevogável das norrnas

constantes do presente Edital e dos seus Anexos.

28,9 - Não se permitirá a representação de duas ou mais empresas por um único representante.

28.10 - As situações não previstas neste Edital, inclusive decorrentes de caso fortuito e força
maior, serão resolvidas pelo Presidente da Comissão de Licitação ou pela autoridade competente,

desde que pertinente ao objeto do certame e observada a legislação aplicável.

28.11 - Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora integram o contrato.

28,12 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e,

independentemente da condução ou resultado do processo licitatório, a Câmara não será, em

neúuma hipótese, por isso responsável.

28.13 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

28,14 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

28.15 - Fica assegurado à Câmara Municipal, mediante justificativa motivada o direito de, a
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogá-la, no todo

ou em parte, preservando o princípio do contraditório e a ampla defesa.

28.16 - Não havendo expediente na Câmara Municipal no dia marcado para sessão de abertura do

certame, fica desde já marcado o dia útil imediatamente posterior a data prevista no preâmbulo do

presente Edital.

28.17 - Fica eleito o foro da Comarca de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul,
para dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

São Gabriel do Oeste - MS, 14 de novembro de 2019

*úonei{.ffi

VALDECIR MALA
Presiden

Processo Licitatório n. 021/2019 - Tomada de Preços n. 001/2019 - contratação de empresa especializad a para a

execução de serviços de reforma e fechamento do estacionamento com cobertura, com consffução de guarita com
banheiro e copa, e pintura interna e externa geral da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste.

28



JilS{

ffiÃ CAMARA MUNICIPAL
SÀO GABRIEL DO OESTE

Compromisso com o Cidadão

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO LICITATÓruO N. 021/2019

TOMADA DE PREÇOS N. 00u2ot9

MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(PAPEL TTMBRADO DO PROPONENTE)

Razão Social:

CNP.I: TNSC. ESTADUAL
Endereço

Representante:

Telefone: e-mail:

Banco: Agência Conta Corrente no

de 2019.

29
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DISCRIMTNAÇÃO VALOR TOTAL

Contratação de empresa especializadapara a execução de

serviços de reforma e fechamento do estacionamento

com cobertura, com construção de guarita com baúeiro
e copa, e pintura intema e extema geral da Câmara

Municipal de São Gabriel do Oeste, com fornecimento de

material e mão de obra, conforme as especificações

contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária

e Cronograma Físico-Financeiro, estabelecidos neste

Edital e seus anexos.

(por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias

Declaramos que nos valores estão inclusos todas as

condições estabelecidas neste Edital.

São Gabriel do Oeste - MS, , de

ASSINATURA

CARIMBO C.N.P.J
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PROCESSO LICITATORIO N. 021/2019

TOMADA DE PREÇOS N. 00u2ot9

MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO II

DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

I - Declaramos que coúecemos e faremos cumprir todas as o'Normas de Segurança no Trabalho"

de 0l a 36, na hipótese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente licitação, em

especial as relacionadas a seguir:

NR - 01 - Disposições Gerais (Elaboração de Ordem de Serviços);

NR - 04 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho- SESMT;

NR - 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;

NR - 06 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI'S;

NR - 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

NR-08- Edificações;

NR - 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA*;

NR - l0 - Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade;

NR - l1 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

NR - 12 - Máquinas e Equipamentos;

NR - l5 - Atividade e Operações Insalubres;

NR -16 - Atividades e Operações Perigosas;

NR -18 - Condições e Meio Ambiente de trabalho na Indústria da Construção - PCMAT;

NR - 2l - Trabalho a céu aberto;

NR - 22 - Trabalhos Subterrâneos;

NR - 23 - Proteção Contra Incêndios;

NR - 24 - Condições sanitiírias e de conforto nos locais de trabalho;

NR - 26' Sinalização de Segurança;

NR - 27 - Registro Profissionais;

NR - 28 - Fiscalização e Penalidades;

NR - 34 - Condições e Meio Ambiente Trabalho na Indústria da Construção;

30
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NR - 35 - Segurança e Saúde no Trabalho em Altura;

2 - A empresa vencedora da licitação deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, o

instrumento contendo Metodologia de como será operacionalizado o cumprimento das norrnas

insertas na NR-07 (PCMSO) E NR-09 (PPRA);

3 - Caso, para execução da obra a empresa for utilizar mais de 20 (vinte) trabalhadores, deverá

também apresentar a metodologia de operacionalizaçáo da NR-18 (PCMAT), não tendo a obra

mais de 20 (vinte) trabalhadores deverá ser apresentada declaração, devidamente assinada,

afirmando que a empresa não utilizará quantidade superior a 20 (vinte) trabalhadores para

execução da obra;

4 - Durante a execução do objeto do contrato, observará as noÍrnas abaixo relacionadas:

- Portaria no 3.214 do MTE, Decreto n o 3048 - INSS;

- Manual de Engenharia de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente;

- Programa de Prevenção de Acidentes, Saúde Ocupacional e Preservação Ambiental;

- Procedimentos de Engeúaria de Segurança, Saúde Ocupacional e Preservação

Ambiental para trabalhos especiais; e,

- Procedimentos de Engeúaria de Segurança, Saúde Ocupacional e Preservação

Ambiental em áreas operacionais.

5 - Os documentos relacionados neste Edital referentes à Segurança e Medicina do Trabalho

(l{R-07 - NR-09 e se necessário NR-18), deverão ser entregues no ato da assinatura do contrato.

6 - No local da obra deverá conter também permanentemente uma cópia destes documentos

relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho, para possíveis Fiscalizações do Ministério do

Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Público do Trabalho - (MPT), perfazendo assim os

cumprimentos junto à lei e a assinatura do contrato.

São Gabriel do Oeste - MS, de de2019.

Carimbo do CNPJiIVIF e assinatura do

representante legal da empresa
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ANEXO IU

MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO PARA PARTICIPAÇÃO

A (nome da empresa) inscrita no CNPJ sob n.o

neste ato representado pelo(s)

(sócios ou pessoas designadas para administrar a sociedade), com

qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo

presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o(s) Senhor(es)

(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),

outorgando-lhe poderes específicos para representá-la no Processo Licitatório n.02112019 sob a

modalidade Tomada de Preços n.001/2019, podendo apresentar proposta, concordar, desistir,

renunciar, transigir, firmar recibos, assinar atas e outros documentos, acompanhar todo o processo

licitatório até o seu Íinal, tomar ciência de outras propostas da Comissão de Licitação, praticando

todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato.

São Gabriel do Oeste - MS, de de 2019

Carimbo do CNPJ/-IVIF e assinatura do
representante legal da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

CâmaraMunicipal de São Gabriel do Oeste - MS

Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reforma e

fechamento do estacionamento com cobertura, com construção de guarita com banheiro e copa, e

pintura interna e externa geral da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, com fornecimento

de material e mão de obra, conforme as especificações contidas no Memorial Descritivo, Planilha

Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, estabelecidos neste Edital e seus anexos.

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

O abaixo assinado, responsável legal pelaempre

vem pelapresente, informar que o CPF n.

é a pessoa designada para representar nossa empresa na visita técnica da

Licitação acima referida.

Atenciosamente,

São Gabriel do Oeste - MS, _ de de 2019

Carimbo do CNPJ/IVIF e assinatura do

representante legal da empresa
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DECLARAÇÃO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de participação na presente licitação, que o Responsável

TecnicodonoSSoquadrodefuncionárioS,,portadordo
CREA/CAU no _, Visto/MS no _, tomou conhecimento do local para a
Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reforma e fechamento do

estacionamento com cobertura, com construção de guarita com banheiro e copa, e pintura interna

e extema geral da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste, com fornecimento de material e

mão de obra, conforrne as especificações contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária

e Cronograma Físico-Financeiro, estabelecidos neste Edital e seus anexos, inteirando-se

suficientemente da natureza, quantidade dos serviços e de todas as condições que envolvem a

execução do mesmo, verificando os serviços e peculiaridades inerentes ao objeto da presente

licitação, e que estamos, cientes de todas as suas implicações técnicas e financeiras, necessidades,

disponibilidades, remuneração de mão-de-obra, beneficios, distâncias, meios de transportes, etc.,

tendo coletado os dados e elementos necessários a perfeita elaboração da proposta comercial e

esclarecido todas as dúvidas sobre o objeto desta licitação.

Declaramos ainda, que a Empresa proponente pode ter livre acesso aos locais
onde serão realizados os serviços a serem contratados, conforme objeto do Edital, não podendo
manifestar desconhecimento de quaisquer condições necessárias para a elaboração de sua proposta.

Atenciosamente,

São Gabriel do Oeste - MS, de de 2019.

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do

representante legal da empresa

Assinatura do representante da Câmara
(nome e cargo)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

§ome da Empresa) CNPJ/MF

n. situada (endereço completo)

DECLARA, sob as penas da lei, que até

a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório
n. 02112019 sob a modalidade Tomada de Preços n. 001/2019, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.

São Gabriel do Oeste - MS, _ de de 2019

Carimbo do CNPJ/'IVIF e assinatura do

representante legal da empresa
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TOMADA DE PREÇOS N. 001/2019
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ANEXO VI

MoDELo DE DECLlnaÇÃo DE cuMpRrMENTo Ao Drsposro No INCISo
xxx[I Do ART. 7" DA coNSTITurçÃo DA RErUBLICA

§ome da Empresa)

CNPJ n. DECLARA, sob as

penas da lei, para surtir efeito junto à Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/MS, no

Processo Licitatório n. 02112019 sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS n. 001/2019, que

não incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição da República

Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firma a presente.

São Gabriel do Oeste - MS, de de2019

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do

representante legal da empresa
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PROCESSO LICITATORIO N. 021/2019

TOMADA DE PREÇOS N. 00u2019

MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
cÂuana MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO
OESTE E A EMPRESA

Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado a CÂmAnq,
MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS, pessoa jurídica de direito público interno,

com sede na Avenida Juscelino Kubitschek n. 958 - Centro, nesta cidade de São Gabriel do

Oeste-MS, inscrita no CNP.IÀ4F sob o n. 33.730.490/0001-30, neste ato representada pelo seu

Presidente VALDECIR MALACARNE, brasileiro, casado, portador da CI-RG n. 372974

(SSP/MS), inscrito no CPF sob o n.404.533.751-20, residente na Avenida Castelo Branco,

n.1669, neste Município, ao final assinado doravante denominado CONTRATANTE e, de outro

lado a empresa com sede na

inscrita no CNPJ/MF sob o

n. por seus representantes legais, ao final nomeados e assinados,

doravante denominada CONTRATADA.

FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato decorre do Processo Licitatório n.02112019, realizado

na modalidade Tomada de Preços n. 001/2019 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, estando as

partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal n. 8.666 de 2l de junho de 1993 e demais dispositivos
relativos à materia.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo

1.1 - Constitui objeto da presente licitação Contratação de empresa especializadapara a execução

de serviços de reforma e fechamento do estacionamento com cobertura, com construção de

guarita com banheiro e copa, e pintura interna e externa geral da Càmara Municipal de São

Gabriel do Oeste, com fornecimento de material e mão de obra, conforme as especificações

contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro,
estabelecidos neste Edital e seus anexos.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2,1 - O valor inicial deste contrato é de R$

, correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA,
aplicada às quantidades estimadas nas planilhas de orçamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA MEDIÇÃO E DoS PAGAMENTOS

3.1 - As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês e serão pagas em até

l0 dias da data de sua aceitação, de acordo com o cronograma fisico financeiro, pelo valor

nominal nela expresso.

3.2 - A Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS terá o prazo de três dias úteis, a contar

da apresentação da medição para aceitá-la ou não.

3.3 - Acompaúando a primeira fatura deverá ser apresentada a "anotação de responsabilidade

técnica" emitida pelo órgão competente.

3.4 - A cada pagamento a Contratada deverá apresentar as certidões de regularidade fiscal e

trabalhista junto a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, FGTS e CNDT
(.Iustiça do Trabalho).

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

4.1 - O preço (constante da proposta comercial da licitante contratada) é fixo e irreajustável.

CLÁUSULA QUINTA _ PRAZO DE ExECUÇÃO

5.1 - Os serviços que constituem o objeto do presente contrato deverão ser executados no prazo

de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Anexo IX e demais anexos do

Edital, observando o cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa vencedora do

certame, contados da data da assinatura do Contrato, com eficácia após a publicação de seu

extrato no Diário Oficial, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último.

5,2 - O prazo previsto poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela

Contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocoÍTa motivo justificado, devidamente

comprovado e aceito pela Administração.

CLÁUSULA SExTA _ vIGÊNCIA CoNTRATUAL

6.1 - A vigência do contrato será de até 6 (seis) meses a partir da data de sua assinatura, podendo

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.666193,

mediante termo aditivo, e sua eÍicácia dar-se-á a partir da data de sua publicação, tendo início e

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

Processo Licitatório n. 021/2019 - Tomada de Preços n. 001/2019 - contratação de empresa especializada para a
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6.2 - O presente Contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, na forma prevista no art.

57, inciso II, da Lei n.8.666193, e posteriores alterações, a critério da Câmara Municipal, por até

igual período.

6.3 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplica-se, subsidiariamente, no que couber, as

disposições da Lei n. 8.078 de 11109190 - Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

7,1 - A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá à conta da

seguinte programação orçamentiíria:

OI.OI.OI PODER LEGISLATIVO
01.01.01.031 Ação Legislativa

01.01.01.031.0010 Processo Legislativo

01.031.0010.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

CLÁUSULA oITAvA _ DAS OBRIGAÇÕES

8.1 - CONSTTTUT OBRTGAÇÕBS OA CONTRATADA:

8.1.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no

Memorial Descritivo e Cronograma de Execução.

8,1.2 - Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e conservação dos

serviços realizados.

8.1.3 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das

penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.1.4 - Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão da Câmara Municipal de São

Gabriel do Oeste - MS a inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os

informes e esclarecimentos solicitados.

8.1.5 - Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo

apresentado pela fiscali zação, devendo ser afixada no prazo de até I 5 (quinze) dias, contados a partir
da ordem de serviço.

8.1.6 - Obedecer integralmente ao plano de segurança das obras, conforme as Normas de

Segurança do Trabalho.

8.1.7 - Participar à fiscalização ou à supervisão da Câmara Municipal de São Gabriel do

Oeste - MS a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão
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da obra, no todo o em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para

corrigir tal situação.

8.1.8 Executar, confonne a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo

rigorosamente às norrnas ABNT, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou

editados pela Administração.

8.1.9 - Manter atualizado "Diário de Obras", nele registrando todas as ocorrências que

afetem o prazo de execução ou orçamento das obras.

8.1.10 - Respeitar efazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais

sobre a execução de obras em locais públicos.

8.1.1I - Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que

venha a ser aprovada pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com

capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas

referentes às obras em execução.

8.1.12 - Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita

execução dos serviços contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às

especifi cações tecnicas.

8.1.13 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as

ferramentas necessárias para execução do objeto, ficando responsável por seu transporte e guarda.

8.1.14 - Substituir, em até24 horas a partir da comunicação, materiais, fenamentas ou

equipamentos julgados pela Fiscalização da Câmara como inadequados à execução dos serviços

8.1.15 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Câmara ou a
terceiros em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua, de seus prepostos ou funcioniírios,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

8.1.16 - Manter equipe para o acompanhamento topográfico da obra, adequada e

compatível com as exigências e qualidades técnicas pertinentes.

8.1.17 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação.

8.1.18 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e

referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm
neúum vínculo empregatício com a Câmara.
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8.1.19 - A Câmara não aceitará, sob neúum pretexto, a transferência de responsabilidade

da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

8.2 - CONSTTTUT OBRTGAÇÃO OA CONTRATANTE:

8.2.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um ou mais representantes

especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666193.

8.2.2 - Realizar o pagamento conforme itens 12 e 13 do Edital do Processo Licitatório

02U2019.

8.2.3 - Permitir que os funcionários da Contratada possam ter acesso aos locais de

execução do objeto.

8.2.4 - Notificar por escrito a Contratada a ocorrência de qualquer descumprimento os

termos deste edital e respectivo contrato, fixando prazo para sua correção.

8.2.5 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

obrigações contratuais.

8.2.6 - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, o

recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de

Fiscalização designada pela Câmara, nos termos do inciso I, do art. 73 da Lei n. 8.666193.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

9.1 - A CONTRATADA será responsável pelos seguintes encargos

9.I .l - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, as responsabilidades

advindas deste Contrato. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com consentimento

prévio e por escrito do CONTRATANTE, desde que não afetem a boa execução do presente

instrumento;

9.1.2 - Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos,

taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais, e municipais, que incidam ou

veúam incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes,
quando solicitados pelo CONTRATANTE;

9.1.3 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas
relacionados como objeto deste contrato;

9.1 .4 - Assumir a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, em consequência de falhas decorrentes de culpa ou dolo daCONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA _ PENALIDADES

10.1 - O atraso injustificado na execução do contrato ou sua inexecução total ou parcial sujeita o

contratado às seguintes sanções:

l0.l .l - Multa de lYo (um por cento) ao dia sobre o valor atualizado do contrato, pelo

atraso injustihcado, de até 30 dias, na execução dos serviçoscontratados.

10.I .2 - Multa de 5oÁ (cinco por cento) ao dia sobre o valor atualizado do contrato, pelo

atraso superior a 30 dias ou pela inexecução total ou parcial do contrato.

10.2 - As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras

sanções previstas na Lei n" 8.666193, tais como:

10.2.1 - Advertência por escrito;

10,2.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

o Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste-MS por prazo não superior a02 (dois)anos;

10.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2.4 - Rescisão contratual

10.3 - Valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste

- MS no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da respectiva notificação.

10.3.1 - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será

acrescido de lYo (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da

quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após

a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.

10.3.2 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos,

a empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada
judicialmente.

10.3.3 - O valor da multa poderá ainda ser descontado da garantia do respectivo contrato,
podendo ser cobrada judicialmente caso o valor não seja suficiente para adimplir a obrigação.
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10,4 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante

de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à

Câmara, decorrentes das infrações cometidas

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

ll.l - A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses

previstas no art. 77, art,78,I a XII e XVII, da Lei n.8.666193, sem que caiba à Contratada o

direito a qualquer indenização, ressalvados os casos especificados no art.79, § 2o, da Lei n.

8.666193, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurados nos autos do processo respectivo,

o contraditório e a ampla defesa.

ll. 2 - Nos casos enumerados no art. 78, I a XII e XVII, da Lei n. 8.666193, a rescisão dar-se-á

por ato unilateral da Contratante, mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou

por via postal, com prova de recebimento.

11.3 - Também será motivo para se proceder à rescisão contratual o desmesurado ajuizamento de

reclamações trabalhistas contra a contratada ou suas subcontratadas com o Município incluído no

polo passivo da ação como responsável solidário ou subsidiário.

ll.4 - Rescindido o contrato, ficará a contratada, além da multa imposta, sujeita à perda da

garantia contratual e, ainda, às sanções estabelecidas no artigo 80 da Lei Federal8.666193.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ABSTENÇÃO

l2.l - A abstenção pelo CONTRATANTE do uso dos direitos que lhe são assegurados neste

contrato não será considerada novação ou renúncia.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DAS ALTERAÇÕES

13.1 - Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei no

8.666193, sempre através de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ REGIME LEGAL E CLÁUSULAS
COMPLEMENTARES

l4.l - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas norrnas consubstanciadas na Lei 8.666193 e

suas modificações supervenientes, complementadas suas cláusulas pelas noÍrnas contratuais
constantes do Processo Licitatório n.02112019 sob modalidade Tomada de Preços n. 001/2019,
que fazem parte integrante deste instrumento.

14.2 - O objeto deste Contrato será por execução indireta pelo regime de empreitada global.
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14.3 - Os casos omissos do presente instrumento serão dirimidos com aplicação da Lei Federal n.

8.666193 e demais norrnas legais aplicáveis à espécie, bem como, os princípios gerais do direito

público.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 - A contratada assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade

exclusiva por danos causados a Càmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS ou a terceiros,

inclusive por acidentes e mortes em consequência de falhas na execução dos serviços contratados,

decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA

16.1 - Para assinatura do contrato a empresa deverá apresentar uma garantia de 5% (cinco por

cento) do valor a ser contratado, equivalente a R$ que deverá cobrir
o prazo contratual de execução dos serviços até o seu recebimento definitivo e ainda ser

prorrogada sua vigência, na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual.

16.2 - A garantia à execução poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no

parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei 8.666193, e caso a contratada opte por formalizâ-la em

espécie, deverá depositar a referida importância na conta a ser informada no momento de

lavratura do contrato.

16.3 - A Contratante poderá reter o valor da garantia contratual até que a contratada comprove o

pagamento das verbas rescisórias, ou a comprovação de que os empregados serão alocados em

outra atividade de prestação de serviços sem que ocorra a intemrpção do contrato de trabalho.

16.4 - A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser

retida para a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão

dolosa ou culposa da contratada.

16.5 - A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a emissão do termo de

Recebimento Definitivo da Obra pela Contratante, devendo a Contratada revalidar a garantia sempre que

houver prorrogação do caso.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - DOS TRIBUToS, oBRIGAÇoES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIÁRIAS

l7.l - Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou as atividades que constituem seu

objeto deverão ser pagos, regularmente, pela contratada, por sua conta exclusiva.

17.2 - Competirá, igualmente, à contratada, exclusivamente, o cumprimento de todas as obrigações
impostas pela legislação trabalhista e de previdência social pertinente ao pessoal contratado para a
execução dos serviços avençados.
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"**q@ CAMARA MUNICIPAL
SÃO GABRIEL DO OESTE

Compromisso com o Cidadão

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA . VÍNCUT,O EMPREGATÍCIO

18.1 - Os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo empregatício com a

Câmara Municipal, correndo por conta exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da

legislação trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, as quais se obrigam a saldar na época

devida.

18.2 - É assegurada a Contratante a faculdade de exigir, a qualquer tempo, da Contratada,

documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos

previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA _ DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

19.1 - E obrigação da contratada o cumprimento integral de todas as noÍrnas legais relativas à

proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma

por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância.

CLÁUSULA VIGESIMA. DA PUBLICAÇÃO EM EXTRATO

20.1 - A Contratante deverá providenciar a publicação do presente contrato na forma de extrato,

conforme determina o art. 67, parétgrafo único, da Lei n. 8.666193 e no estabelecido pela Lei

Orgânica Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO

2l.l - Na execução do presente Contrato é vedado à Câmara Municipal e à Contratada e/ou a

empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

21.1.1 - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

21.1.2 - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente

Contrato;

21.1.3 - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações do presente Contrato, sem autorizaçáo em lei, no ato convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

21.1.4 - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

21.1.5 - De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer

ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de comrpção, nos termos da Lei n.

12.84612013 (conforme alterada), do Decreto n.8.42012015 (conforme alterado), do U,S. Foreign

Corrupt Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos
aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.
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M CAMARA MUNICIPAL
SÂO GABRIEL DO OESTE

Compromisso com o Cidadão

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA_ DO FORO

22,1 - Fica eleito o foro da Comarca de São Gabriel do Oeste - MS para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas deste Contrato ou de sua interpretação, com renúncia expressa a qualquer outro,

por privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente contrato em O2(duas) vias de igual

teor e forma, para um mesmo efeito legal, juntamente com as testemunhas abaixo.

São Gabriel do Oeste - MS, de de 2019

VALDECIR MALACARNE
Presidente

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMANHAS,

1) 2)

NOME.

RG:

NOME,

RG.,
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MEMORIAL DESCRITIVO

Proponênte: Câmara Municipal de Sáo Gabriel do Oeste-MS

Obra: Reforma e ampliaçâo da Câmara Municipal

Área de intervenção: 1867 82 m'z

Localização: Avenida Juscelino Kubitschek, 958 - Centro.

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo refêre-se a construÇáo de uma guarita de segurança e reforma

do estacionamento interno do prédio da Cámara Municipal. Neste memorial deÍiniremos os

materiais a serem empregados na obra, asslm como orientar sobre o correto uso dos mesmos.

Também será definido a execuçáo e máo-dê-obra.

2. GENERALIDADES

Em caso de divergênciâ entr-. especificaçÕes e o projeto, deverá sêr consultado o Responsável

Técnico.

Nenhuma modificagâo poderá ser feita no projeto ou durante a execuçáo deste, sem o
consentimento escrito e assinado do Responsável Técnico.

3. ESPECTFTCAÇOES

Os serviços e obras deveráo ser executados em rigorosa observància com o projeto e memoriais
descritivos componentes e específicos.

5. LOCAÇAO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA

A obra dêverá seÍ locada com extremo rigor, os esquadros conferidos a trena e as medidas
tomadas em nÍvel.

Na área a ser executada a construção da guarita de segurança deverá ser instalada uma
proteção com tapume de chapa de madeira compensadã de 6mm, com pintura a cal e
reaproveitamento de 2 vezes.

No local da obra deverá ser instalado um almoxarifado dêstinado ao armazenamento de
materiais ê ferramentas.

6. DEMOLIçÔES E RETIRADAS

O canteiro de obras deverá se manter limpo, todos os entulhos gerados pela execuÇão dos
serviços deverá ser remanejado para uma caçamba estacionária e posteriormente descartado
adequadamente.

1

4. NORMAS TÉCNICAS

A execuÇáo da obra deverá obedecer todas as Normas da ABNT em vigor.



7. PAVTMENTAÇÃO COM PEçAS DE CONCRETO (PAVER)

Deverá ser retirada toda a pavimentação asfáltica existente no estacionamento e feita a

movimentaçáo e nivelamento do terreno para a execuçâo da pavimentação com piso intertravado

de concreto.

Os blocos retangulares de concreto a serem empregados na pavimentaçáo do estacionamento

deverá ser do modelo gravata/ossinho,22x11cm, espessura 8cm. O nivelamento superior do
pavimento não poderá apresentar desnÍveis, ressaltos ou degraus.

O modelo de assentamento dos blocos deverá seguir a orientaçáo conforme projeto gráfico,

sendo blocos intertravados (Figura 1) nas áreas delimitadas para vagas de estacionamento dos

veÍculos/motos e bloco assentado lado a lado, com vãos preenchidos por grama (Figura 2) nas

áreas de circulação do estacionamento.

Figura 1 Figura2

8. TNSTALAÇÃO DE GRADTL E COBERTURA DO ESTACIONAMENTO

Deverá ser instalado portÕes e gradil metálico em todo perímetro do prédio, conforme indicações
no projeto gráfico. As grades fixas e portôes deverão apresentar altura final de 2,10m, serem
Íeitos em metalon e receber pintura com tinta esmalte.

Nas vagas de estacionamento indicadas em projeto deverá ser instalado cobertura metálica com
tela de sombreamento na cor cinza, gramatura 190. A estrutura metálica de cobertura deverá
receber pintura com tinta esmalte.

9. PAISAGISMO

Para a readequação do paisagismo do prédio deverá ser plantada grama Esmeralda conforme
disposição em projeto, assim como mudas de árvores e plantas de forma a valorizar o jardim
local.

Todas as mudas, grama e solo deverão receber os devidos tratamentos antes, durante e após a
finalização do serviço, de modo a garantir o desenvolvimento do plantio no terreno.

10. REFORMA DO PISO EXTERNO

Deverá ser retirado o piso cerâmico da área externa e executado calçada em todo o perímetro,
conforme indicação em projeto. A calçada deverá ser em concreto, espessura de 3cm, e ser
executada com juntas de dilatação. '(



í1. MANUTENçÃO DA PINTURA DO PRÉDIO

Deverá ser repintado toda a área interna e externa do prédio. Para a área interna deverá ser

realizado a correÇáo da pintura existente e aplicaçâo de duas dêmâos de tinta látex nas áreas
de paredes e forros, nas esquadrias de madeira deverá ser aplicado três demâos de verniz

sintético.

Pa'a a átea externa, após a correção da pintura existente e repintura de toda a ediflcação com
aplicação de duas demáos de tinta acrÍlica, deverá ser aplicada duas demáos de resina acrílica
impermeabilizante.

Na mureta existente na área do estacionamento deverá ser realizado a correçáo do acabamento
da estrutura nos trechos que apresentem danificaçÕes, e em todo o perÍmetro deverá ser
realizado a correÇáo da pintura existente e repintura com aplicação de duas demáos de tinta
acrílica.

Para o trecho do passeio público que cerca toda a área da Câmara Municipal deverá ser
realizado a aplicaÇâo de duas demãos de tinta acrÍlica.

Í2. FUNDAçÔES

As fundações deveráo ser executadas seguindo rigorosamente o proJeto estrutural, com
especificaçôes mÍnimas conforme apresentado. As sapatas deveráo ser munidas de uma broca
de 25 centímetros de diâmetro e comprimento de 3,0 metros de pÍofundidade, armadas em toda
sua êxtênsão. A armaçáo será composta por quatro barras em vergalháo 3/8" com montantes
em vergalháo 114" a cada 15 centÍmetros.

Estas sapatas deveráo ter dimensÕes de 40 x 40 centÍmetros e altura de 40 centímetros a partir
das brocas. A armaÉo da sapata será composta por barras de vêrgâlháo 3/8" com espaçamento
de 20 centÍmetros na malha. As vigas baldrame quê interligam as sapatas deverão ter no mÍnimo
30 centimetros de altura e 15 centÍmetros de largura, a armação será composta por barras de
vergalháo 3/8" e montentes em vergalháo 114" a cada '15 centÍmetros.

O concreto a ser utilizado deverá ser com Fck 25 MPa.

13. IMPERMEABILIZAÇÃO

A impermeabilizaÇão de estruturâs enterradas (baldrames), deverá ser rcalizada com tinta
asfáltica, duas demâos.

14. SUPERESTRUTURAS

Os pilares, vigas e cintas de amarração deverão ser em estrutura de concreto armado,
executados de acordo com o projeto estrutural. O nÍvel e alinhamento deverá ser conferido.

A laje deverá ser do tipo pré-moldada e executada de acordo com o projeto estrutural.

As paredes e platibanda deveráo ser executadas em alvenaria de tijolo I furos, em pé (espessura
de gcm), as quais deveráo ser chapiscadas e rebocadas. As alturas deveráo ser como no projeto
arquitetônico. fi

15. FECHAMENTO E REVESTIMENTO



16. ESQUADRIAS

A porta da entrada deverá ser de Íerro, modelo de abrir, com Íechadura e maÇaneta. Deverá
recêber aplicaÇão dê tinta esmalte, duas demãos.

A porta do banheiro deverá ser de madeira, modelo de correr, com fechadura e puxador. Deverá
receber aplicação de verniz, três demáos.

As janelas deveráo ser em alumÍnio, de correr, 2 folhas, flxaçáo com aÍgamassa, com vidros
temperados 10mm, incolor.

O vidro fixo deverá seÍ do tipo temperado, espessura 1omm, incolor.

17. COBERTURA

A cobertura da guarita de segurança deverá ser executada em forma de uma água, confoÍme
apresentâdo em projeto, sendo utilizado tesouras ê tergas metálicas para fixaçáo das telhas.

A telha deverá ser do tipo fibrocimento, ondulada, espessura de 6mm.

18. PINTURA DA GUARITA DE SEGURANçA

Nas paredes internas deverá ser executado a aplicaçáo de uma dêmão de fundo selador acrílico,
aplicagâo e lixamento de massa látex, duas demâos, e pintura com tinta látex, duas demãos.

Em todo o teto e beiral deverá ser executado a aplicaÇáo de uma demão de fundo selador látex
e aplicação e lixamênto de massa látex, duas demàos. A pintura do têto da área interna deverá
ser feita com tinta látex, dues demáos, para a área externa do beiral deverá sêr feito a pintura
com tinta acrÍlica, duas demãos.

Nas paredes externas deverá ser executado a aplicâçáo de uma demão de fundo selador acrílico,
aplicaÇâo de massa acrilica, duas demáos e pintura com tinta acrílica, duas demãos.

19. INSTALAÇOES ELÉTRICAS

As instalaçôes elétricas deveráo ser executadas de acordo com o projeto elétrico.

A iluminação deverá ser do tipo LED tanto para a parte externa quanto em seu interior. As
luminárias da parte interna deverão ser do tipo plafon. Na parte externa deveráo ser instaladâs
arandelas modelo tartaruga e luminárias do tipo spot, com iluminaçáo de efeito, conforme
disposiÇão em projeto.

Serão colocadas tomadas na parte interna da edificação.

20. INSTALAÇÔES HIDROSSANITÁRIAS x
As instalaçóes deverão ser feitas ccmo no proJeto

Na fachada da guarita de segurança terá uma estrutura metálica curva que deverá ser executada

conforme detâlhamento em proJeto gráfico, tendo seus apoios de sustentação fixados na

alvenaria da platibanda.

O piso deverá receber revestimento cerâmico tipo porcelanato 60x60cm e rodapés de 7 cm.

As paredes de Íundo da copa e do banheiro deverão receber revestimento cerâmico esmaltado
33x45cm.



O esgoto da guarita de segurença deverá ser conectado nas instalaçÕes de esgoto existente. A
água pluvial do telhado deverá ser coletada e encaminhada para escoamento na rua.

21. LIMPEZA FINAL

Deverá ser removido todo o entulho existente e destinado a um local apropriado, todos os
acessos deverâo estar limpos e livres de qualquer material restante da obra.

22, BAIXAS

Ao término da obra deverão ser procedidas as baixas de ARTS.

q
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ORÇAMENTO SINTETICO . REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ê
Endereço: Avenlds Jurcôllno Kubltschcck, 958

Capão Rodondo ll - São Gabriel do Oqstê/MS
Enca1006 loclal! Menmli!ta3:

Dâts Base: Agorlol20í9
73,760/o

Não Dêaonêrado

ITEM UNID.
v.uNrr. ÍRt)

SEM BOI
VALOR UNIT.

íR3lsERVIÇO QUANT. VALOR ÍOTAL (R$}

1 INSTALAÇÓES

1.1 74209/r stNApr leucl oe oeal eu cHApa oE Aco GALVANrzaoo 6,00 RS 0,00

1.2 93208 StNAPI lExEcuÇÁo oE aLMoxÂRtFÂDo EM CANTETRo oE oBRÂ EM cHApa DÉ MAoEtRA coMpENSADÂ, tNcLUso
IPRATELEtRAS, AF_02/2016

8,00 RS 0,00

TOTAL ITEM 1 Rt 0,00

2 REFORMA DO ESTACIONAMENTO E PISO OA ÁREA EXIERNA

2.1 RETIRADAS

2.2.\

coM DE MOOELO

2.12 Sinduscon E LIMPEZA MANUÀL DE ÍERRENO R§ O,OO R$ 0,00

2.2.2 sg95 stNAPI REAÍERRO MANUALAPILOAOO COM SOOUETE. AF 10/20í7 25.17 R$ 0,00 R$ 0.00

2.2.3 92404 StNAPT
EXECUÇÃO DE pÁT|O/ESTACTONAMENÍO EM P|SO |NÍERTRÂVADô, COM BLOCO 16 FACES DÊ 22 X I Í CM,
ESPESSURÂ 8 CM. ÂF_í2/20r5 (tNÍERÍR^VADO) 439,25 R$ 0,00 R3 0,00

2.2.1 92401 StNAPi
ExEcuÇÃo DE PÁro/EsTActoNÁMENTo EM ptso tNTERTRAVAoo, coM ELoco 16 FAcEs oE 22 x 1 1 cM,
ESPESSURA 8 CM. AF_r,,20'5 0NSTÀLADO LADO/LADO COM GRÁMA)

4a3.00 RS000 RS 0,00

98503 SINÂPt PLANIIO OEGRAMÂ EM PAVIMENÍO CONCRÉGRAMA. AF 05/2018 413.00 R$ 0,00 R§ O,OO

2.2.6 94263 SINAPt
GUIA (MEIO-FIO) CONCREÍO. MOLOAOA IN LOCO ÉM TRÊCHO RETO COM EXÍRUSORA, 13 CM BÂSE X 22 CM

I 50,8í R3 0,00 RS 0,00

83693 StNAP| CAIACAO EM MEIO FIO 52.78 R$000 R$ 0.00

2.2.8 72S47 StNAPt
SINALIZACAO HORIZONÍAL COM TINTA RETRORREFLEÍIVA A BASE OE RESINA ÂCRILICA COM MICROESFERAS
OE VIORO

30.00 RS 0,00 R$ 0,00

2.2.9
Comp6içàô 009

SINÂPI
PLAoA OE SINALIZAÇÁo REFLEÍIVÂ 5Ox35cM . IoENÍIFIcAÇÁÔ PÂRÁ EsÍAcIoNAMENTo, VAGA oE
AcEsstBtLtoaoE - FoRNEctMENTo E tNSTALÂÇÃo

3,00 R$ 0,00 Rt 0,00

SUB - TOÍÂL ITEM 2.2 Rg 0,00

2,2

2.3 REFORMA DA MURETA EXISTENTE

2.6 PATSAGTSMO

2.1.1 5.24 Sindu6con
loeuouÇlo 

oe eruuENÍo AsFÁLTrco coM MÂRTELETE pNÉuMÁrco 879,aí Rt 0,00

2.1,2 3.98 RS 0,005.21 Sind6con
loeuor-rclo 

oe corcREro srMpLEs (MEro.Fro)

2.1,3 85184 SINAPt Inertneol oe cnlul EM PLAcÂs 125,52 RS 0.00

2.1.4 5-51 Sindu6ôôn lc^ncl ul*ual oe eNTULHo EM caÇaMBA ESÍacroNARra 62,00 R3 0,00

2,1,5 5.55 Sinduscon llocrcÁo oe cnçlueA EsrAcroMRrA cÂp..M, 15,00 Rt 0.00

SUB. TOTAL IÍEM 2.í Rl 0,00

2.3.Í CômpoBiÇào 001
LIXAMENTO MANUAL OE PÂREOE 11,20 Rt 0,00 RÍ 0,00

2,1,2 87894 SINAPI
cHAPIsco APLIcAoo EM ALVENÂRIA (sEM PRESENÇA DE VÁos) E EsÍRUTURAS OE coNcRETo oE FÂcHAoA,
CôM CôLHÉR 0É PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1r3 COM PRÉPÂRO EM BETONEIRA 100L. ÂF 06/20,a 18,60 R$ 0,00 RS 0,00

2.3.3 87792 StNAPt
EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRÂÇO t:218, PREPARO MECÀN|CO COM BETONETRA {00 L.
ApLtcAoA MANUÂLMENTE EM pANos cEGos DE FAcHAoÂ (sEM pRESÊNÇA oE vÁos), EspEssuRA oE 2s MM.
aF 06/2011

18,60 R§ O,OO RS 0,00

2.3.1 96r35 STNAPi APLICAÇÁO MANUAL DÉ MASSAACRILICA EM PAREOES EXÍERNAS DE CASAS. DUASOEMÁOS, AF 0512017 ,0,00 R$ 0,00 RS 0,00

2.3.5 95626 StNAP| 100,00 R$ 0,00 R3 0,00

2.4 INSTALAÇÂO DE GRADIL E COBERTURA NAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO

SUB. Rt

2.a.1 19.7 Sinduscon í02,00 RS 0,00 RS 0.00

2.1.2 19.8 SinduBcon poRTÁo MÉTALoN 2x3cM, cH.t8, coM FEcHAoURA soBRÉpoR ÍpRÉDto - poRTÃo oE ABRTR) 10,50 R$ 0,00 R$ 0.00

2.4.3 19-8 Sinduaôôn poRÍÁo MEÍaLoN 2x3cM, cH.rg (EsractoNAMENTo - poRTÁo oE coRRER) 9,00 RS 0,00 R3 0,00

2.1.1 coÍaÇÁo soMBREAooREs PARA vAGAs oE EsrActoNAMENTo. EsrRUÍuRA MEÍÁLrcA E ooBERTURÂ
FORNECIMENÍO E INSÍALAÇÁO cl. Í,00 R3 0.00 RS 0.00

2.1.5 73921/3 STNAP| PINÍURA ESMALÍE FOSCO. DUAS OEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 200,00 R§ 0,00 R§ 0.00

SUB. TOTAL ITEM 2.4 R3 0,00

2.5.1 9E520 SINAP| DE AOUAO ÊM SOLO. AF_05/2018 122,?5 Ri 0.00 Ri 0,00

2,5.2 98521 STNAPT AplrcaÇÃô DE ôALcÂRto pÂRÂ coRRÉgÁo Do pH oo soLô. AF os/2ot 8 122,73 R§ O,OO RS 0,00

2.5.3 85180 SrNApt PLANTIO DE GRAMA ESMERALOÂ EM ROLO 122,75 Rt 0,00 Rt 0,00

2.5.1 98510 StNAPI PLANTIo DE ARvoRE oRNAMENÍAL coM ALTURÂ oE MUoÁ MENoR oI,J IGUAL A 2.ooM. AF 05/20í 8 30.00 Ri 0,00 RS 0.00

SUB - TOTAL ITEM 2.5 R3 0,00

2,6 REFORUA DO PISO DA ÁREA EXTERNA

2.6.1 grsr: snnpr loeuouÇÀo OE REVESTIMÊMo cERÂMIco. OE FÔRMA MÂNUAL. SEM REAPRoVEITAMENÍo. AF 1?/2017 266,28 R3 0,00 R3 0,00

2.6,2 DE PASSEIO
94991 StNAPt ou ptso CONCREÍO COM CONCREÍÔ MOLDAOO IN LOCO. USINAOÔ,

NÁo ARMAoo, AF 7.65 R8 0,00 R3 0,00

SUB - TOTÂL ITEM 2.6 Rg 0,00

TOTAL ITEM 2 Rt 0,00

GRAVATA/OSSINHO

879.r1

llnuclÇÁo ueruel oE rNTA úTEx AcRÍucA EM pAREoE EXTERNAS oE cAsAs. ouAs DEMÀos. AF-1lnoí6

lcnlot uerlror zr3cM. coLr,JNA Bx8cM, cH. rB



ORÇAMENTO SINÍÉTICO. REFORMA E AMPLIAçÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

e
Avonidâ Ju8cêlino Kubltschêck, 058

Cspão Redondo ll - Sáo Gabrlel do Oêstê/MS
roclal3 Mênaallatasr

D.ta Bam: Agorto/2oí0
73,76%

Não Oesonêmdo

3 MANUTENÇÃO OA PINÍURA DO PRÉDIO

ComposiÇáo 001
SINAPI

LIXAMENTO MANUAL OE PAREDE 600.00 R§ 0.00 RS 0,00

3_2 E81S7 StNAPT APLICAÇÀO Ê LIXAMÉNTÔ OE MÁSSA úTEX EM PAREOES, DUÁS OEMÁOS. AF-06/2011 480.00 R§ 0,00 Rg 0,00

3.3 88487 SINÁPt APLICAÇÁO MANUAL OE PINTURA COM ÍrNTA úTEX Fl/A EM PAREOES, OUÂS OEMÁOS. AF_06/201a 3.060.00 R3 0,00 Rt 0.00

1.1 88486 SINAPt ÁPLICAÇÃO MÂNUÂL DE PINTURA COM ÍINÍÂ úTEX PVÂ EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF O6NOl' r.067.00 R$ 0,00 R$ 0,00

6082 SINAPI PINÍURA EM VERNIZ SINTÉÍICO BRILHÂNÍE EM MAOEIRA. ÍRES OEMAOS 200.00 RS 0,00 R$ 0.0ô

3.6 961 35 STNAPt APLICAÇÃO MÂNUÂL OE MASSA ÂCRILICA EM PAREDES EXTERNAS OE CÂSÂS, DUAS DEMÃOS. AF-05/2017 120,00 R$ 0,00 RS 0,00

95626 StNAP| r.050.00 R$ 0,00 RS 0.00

3.8
CohpoliÇão 008

SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINÍURA A 8ÂSE OE RESINA ACRILICA, DUAS OEMAOS. r.050.00 RS 0.00 RS 0,00

,lntura da calca(

3.9 71215/' StN^pt 530,00 Ri 0.00 R$ 0,00

TOTAL ITEM 3 R3 0,00

4 CONSTRUÇÃO OE GUÂRITA DE SEGURANÇA

4.Í.1 74220/1 SINAPI TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSAOÂ. E= 6MM. COM PINTURA A CAL E REÀPROVEITAMENTO DE 2X 38.72 R3 0,00 RS 0.00

1.1.2 99059 StNAPt
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRÂ, UÍILIZANOO GABARIÍO OE TÁBUAS CORRIOAS PONÍALETAOAS Â CÂDA
2,00M. 2 UTTUZAÇÓES, ÂF_l0/20i8

22,90 R3 0,00 RS 0.00

4.1.3 98229 StNAPt
ESTACA BROCA OE CONCRETO, OtÁMEÍRO OE 25 CM, PROFUNOTOÂDE OE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM
TRAOO CONCH^, NÃO ARMÂOA. AF-03/2OIô

21,00 Ri 0,00 RS 0.00

1.1.4
MÔNTAêEM DE 

^RMAOURA 
LONGITUDINAL DE ESÍÂCAS DE SEÇÁO CIRCUI.ÀR. OIÂMETRO . 1O,O MM,

aF r1/2016
kg 57.00 Ri 0,00 RS 0,00

4 1.5 95581 SINAPI MONTAGEM DE 
^RMADURA 

ÍRANSVERSÀL 0E ESTACAS OE SEÇÃO CtRCULAR, DtÁMETRO . 6,3 MM. AF_l 12016 kg 31,30 RS 0,00 R$ 0,00

1.1.6 95601 StNÂPt 7,00 R$ 0,00 R$ 0,00

suB _ ToTAL ITEM,t.í RS 0,00

4.2
o

1,2.1 RS 0,00 RS 0,0096523 StNAP| ESCAVÂÇÁO MANUAL PARÁ BLOCO 0E COROÂMENÍO OU SApAÍA. COM PRÊV|SÁO ô€ FôRMA. AF_06/20í7 0,65

1.2.2 91097 StNApt
PREPARO OE FUNDO DE VALÂ COM LARCURÂ MENOR OUE 1.5 M, EM LOCÂL COM NÍVEL BÀIXO DE
INÍERFERÊNCIA. AF.O6/20! 6

1,12 RS 0.00 R3 0,00

1.2.3
FAERICAÇÃO, MONTAGEM E OESMONTÂGEM OE EÔRMA PARA BLOCO OE COROAMENTO, EM MADEIRA
SÊRRADÂ. Ê=25 MM.2 UTILIZAÇôES. AF-06/2OI7 5,04 R$ 0,00 R$ 0.00

1.2.4 94105 StNAP|
LASTRO OE VALA COM PREPARO OE FUNDO, I.ÁRGURA MENOR OUE 1,5 M, COM CÂMAOA OE BRITÀ,

LANÇAMÊMTO MANUAL, EM LOCÀL COM NIVEL ALTO OE INÍERFERÊNCIA. AF-()6/2OI6
0,06 Rg 0,00 RS 0,00

4.2.5 96546 STNAP| kg 90,00 Rt 0,00 RS 0,00ARMAÇÁO OE BLOCO, VtGÂ BÂLORAME OU SAPAÍA UT|L|ZÂNOO A9O CA-50 OE rO MM - MONÍAGEM. AF_06/2017

4.2.6
CONCRETO FCK . 25MPA, TRA9O 1:2,312,7 (CIMENTO/ AREIA MÊDIÁJ BRITA í) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRÂ lOO L. AF-07/2016

0.50 Rí 0.00 RS 0.00

t.2.7 71157/1 StNAPT LÁNCAMENÍÔ/APLICACAÔ MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 0,50 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2.8 96995 StNAPI 1.19 R$ 0,00 R$ 0,00REATERRO MÂNIJÂLAPILÔAOO CÔM SOOUETE. ÂF 1O/2017

1.2.9 96527 StNAPt ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALA PÂRÁ VIGA BALDRÂME, COM PREVISÃO OE FÔRMA. AF 06/2017 r,49 RS 0,00 R$ 0,00

a.2.10 91097 SINAP|
FREPARO OÉ FUNDO DE VALÂ COM LARGURÂ MENOR OUE 

',5 
M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO OE

INÍÉRFERÊNCIA. AF-06/201 6
3,20 Rt 0,00 R$ 0,00

1.2.11 S533 SINAPI
FASRICAÇÁO, MONÍAGEM E DESMONTÀGEM OE FÔRMA PARA VIGA BALORAME. EM MAOEIRA SERRADÂ, E=25

MM, 2 UÍtUZAÇÔES. AF_06/20r7 14.91 RS 0,00 R$ 0,00

t,2,12 s4105 StNÂPr
LASTRO DE VALA COM PREPARO OE FUNDO. LARGURA MENOR OUE I,5 M, COM CAMAOA DE BRIÍA,

LÂNÇÂMEMÍO MANUAL. EM LOCÁL COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNOA. AF (E/2016 0,Í6 RS 0.00 Rt 0,00

{.2.1 3 96546 StNAP| aRMAÇÃO DE SLOCô, VIGA BALORAMÉ OU SAPATA UTTUZÁNOO ÂÇO CA.sO DE lO MM - MOMÍAGEM. ÂF_06/20r7 k0 58.48 RJ 0,00 R3 0,00

4.2.11 965a4 SINAPT aRMAÇÃO OE ALOCO, UGA âALOMME E SPATA UTTUZANOO AÇO ü-50 OE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_6/20i7 kg 39,01 RS 0,00 RS 0,00

r.2. t5 sr965 StNAPt
CONCRETO FCK ' 25MPA. TRÂÇO I:2,3i2,7 (CIMENTO/ AREIÂ MÉDIÂ./ BRITA i). PRÉPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 1OO L. AF-07/2016

1,m RS ô,00 R$ 0,00

4.2.16 LÁNCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNOACOES 1,06 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2.17 74106/Í StNAP| IMPERMEABILIZÂCAO OÊ ESTRUTURAS ENTERRAOAS, COM ÍINÍA ÂSFALTICA, DUAS DEMÂOS. 15,98 RS 0,00 Rt 0,00

+2.14 96995 StNAPT REAÍERRO MÂNUAL APILOADO COM SOOUETE. AF í U2O1 7 3.14 R3 0.00 Ri 0,00

SUB. TOTAL ITEM

1.1.1 9241 0 StNAP|
MONTÂGEM E OESMONÍAGEM OE FÔRMA OE PILARES RETANGULARES E ESÍRUÍURAS SIMILARES COM ARÉA
MÊOIA OAs sEÇÔEs MENÔR oU IGUAL A 0,25 M,. PÉ-oIREITo SIMPLEs. EM MADEIRÁ SERRÂDÂ, 2 UÍIuzAÇÓEs.
AF _12J2015

14,78 RS 0,00 R$ 0,00

I 
eeucrÇlo ueruel oE INTA úTEx acRlLtcA EM eÀREDE ExTERNAs oE cÂsAs, ouAs DEMÃos. AF-1 1nor5

lanrune rcntrcl eu prso cTMENTADo DUAs oEMAos

95577 StNAPT

llnaeslverro ueclNrco oE EsracA DE coNcRETo ARMADo, olAMETRos oE aÍÉ 1ocM, aF-í i/20,6

9653r SINAPT

94965 STNAPt

71157/1 StNAPt



ORÇAMENTO SINTÉTICO - REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL

1.3.2 kg 61,50 R$ 0,00 R$ 0,00

e
Avenida Juscellno Kubltschêck, 958

Capão Redondo ll - Sâo Gâbrlel do Oecte/MS Dat! Base: AgoEto/2oí9
Não t eEonerado

73,76%

92778 StNAPt llnulçÀo oe aun ou MGA DE uMA EsÍRUTURÂ cotwENooul DE coNcREÍo ÂRMAoo EM uMA
lEorFtcAÇÁo rÊRREA ou soBRAoo uTrLtzÂNoo ÂÇo cA-so DE ro,o MM - MoNÍÂGEM. AF_r21201s
I

4,3.3 92776 StNÂPt llnueçÁo oe crLan ou vrGA oE uMA EsÍRUTURÂ coNVENcrôNaL DE côNcREÍo ARMAoô EM uMA

lEDrFrcAÇÁo 
rÉRREA ou sôBRAoo uTrLtzÂNDo AÇo cA-50 oE 6.3 MM - MoNÍAGEM. AF_í2,20r5

kO r3.65 R$ 0,00 R$ 0.00

4.3.4 91965 StNAPt
lcorucnero rcx
laeroruerne roo t

. 25MPÀ, TRAÇO 1 12,3i2.7 lCIMENÍO/ AREIA MÉDIfu BRITA I)- PREPÂRO MECÀNICO COM
L. AF-07/20Í6

r.11 RS 0.00 R$000

4.3.5 92873 StNAPt luruçmreuo cou uso oE BALDEs, ADENsAMENÍo E AcABAMENÍo oE coNcRETo EM EsTRUTURAs.
IAF r2/2015

1,1 1 RS 0,00 R$ 0,00

a.3.6 e2270 srNÁpr lresnrceçÁo oe rônMA pÂRA vtoAs. coM MÀoErRA SERRADA, E'2s MM. AF-iz2o15 12,78 R$ 0,00 RS 0,00

1.3.7 92778 SINAPI IaRMAÇÁo oE prLAR ou vtGÂ DE UMA ESÍRUTURA corwENctoNAL DE coNcRETo ARMAoo EM UMA

lEDIFrcAÇÁo rÉRREA ou soBRADo ulLtzANDo AÇo cA-50 oE 10,0 MM - MoNTAGEM. Ar_12120Í5
kg 58,48 RS 0,00 RS 0,00

4.3.8 92776 StNAPt lleulçÃo De rtun ou vtGA oE uMA EsrRuruRA corwENctoNAL oE coNcRETo ARMAoo EM uMA

I EDtFrcÂÇÁo rÉRREA ôu soBRADo uflLtzANoo AÇo cÂ-50 oE 6,3 MM - MoNTAGEM. AF_12201 5
kg 39,0r RS 0.00 RS 0,00

4.3.9 91965 StNÂPt
lcorcnEro
lgptorusrna

FCl( . 25MPA, TRAÇO 1:2,3]2.7 (CIMENTO/ AREIA MÊDl! BRITA I). PRÉPÂRO MECÀNICO ÔOM
400 L. AF_07/20r6

1.06 Ri 0,00 R$ 0,00

4,3.t0 92873 StNAPt luatçnueuro cou uso oE BALDEs, 
^oENsAMENTo 

E acasAMENÍo oE coNcREÍo EM EsTRUTURAs.

laF _12J2015
1.m Rt 0.00 RS 0,00

71141/1 STNAP|
I rnre
llou

I PRE.MOLO 8EÍÀ 1 1 P/' XN/M2 VAOS 4.'OMNNCL VIGOÍAS ÍIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEÁMENTO
CONCREÍO 2OMPA ESCORÂMENTO MATERIÂL E MAO OE OBRA,

25,59 Ri 0.00 R$ 0,00

1.3.i2 s2a1 0 stNAP|
luoNreoeu e oesuoNÍaGEM DE FôRMA oE ptLAREs RETÂNcuLÀREs E ESÍRUTURAS stMtLARES coM ÁREA

IMÊDrÂ oas sEÇôES MENoR ou rGUAL A o,2s M,, pÉ-otREtÍo srMpLEs. EM MADETRÂ sERRÂDA, 2 uILrzÂÇóEs.
IAF 12t2015

3,96 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3.t 3 92778 StNAPI llnueçÀo oe nun ou vrcÂ oÉ uMA ESTRUTURÂ cotwENctoNAL oE coNcRETo ARMADo EM UMA

lEotFlcaÇÁo rÉRREA otJ soBRADo uÍtLtzANDo ÂÇo cÂ-50 oE to,o MM - MoNTA6EM. AF_12,2015
tg 16,17 R$ 0,00 R$ 0,00

ó.3.1 4 92776 STNAPI lenueçÁo oe etuln ou vrcÂ oE uMA ESTRUTURA corwENctoNAL oE coNcREÍo ARMAoo EM uMA

lEotFtcÂÇÁo rÊRREA ou soBRADo uTlLtzANDo aÇo cA-50 oE 6,3 MM - MoNÍAGEM. AF_iz20i5
Xg 12,28 RS 0,00 R$ 0,00

4.3.1 5 94965 StNAPt l"o""aaro ,"* ' ,uupa, TRÂÇo 1:2,3 2,7 (ctMENÍo/ aREtÂ MÉorÁ/ BRtÍA i). pREpÂRo MEcÂNtco coM

IBETONEtRÂ 
100 L. AF_07/20r6

0,30 R$ 0,00 RS 0,00

4.3.1 6 s2873 StNAPI lurçeueuo cou uso oE BALoEs, aoENsaMENÍo Ê ÂcABAMENTo oE coNcRETo EM EsrRUÍuRAs.

lec_rztzots
0,30 R$ 0.00 R$ 0,00

4.3.17 93204 SINAPI lcrru oe runnneÇlo DE ALVENÂRIÂ MoLoAoa rN Loco EM coNcRETo. ÂF-or2oí6 20.90 RS 0,00 R$ 0,00

SUS. TOTAL ITEM 4.3 R3 0,00

4.4 PAREDES

1.1.1 8751 i StNÂPt
IALVENARTA DÊvÉDAÇÀo DE BLocos cERÂMtcos FURADos NA HoRTzoNTAL oÉ 9x19 xlscM (EspEssuRA
lgcM) DÉ paREoES coM ÁREA LÍour0Â MENôR ôuE 6M, côM vÁos E ARGAMASSA ôÊ assENÍaMENÍo coM
lpnepnno eu asrorErRA. AF o6i2o1.

51.60 RS 0,00 Rg 0,00

4,4.2 87195 StNAPt
IALVENARIA DE VEDAÇÃo DE ELocos CERAMIcos FURADoS NA HoRIzoNTAL oE sx1 9 x1 9cM (ESPESSURÂ

lgcu) oe plneoes coM ÁREA LÍoutDA MENoR ouE 6M, sEM vÃos E ÂRcAMAssa oE AssENTAMENTo coM
lpaepeno eu geroruEtRA. AF o6i2o1.

25.10 RÍ 0,00 R$ 0,00

1.4.3 67904 StNAPt lcxentsco lnlrcloo EM aLVENARta (coM pREsENÇA DE vÁos) E EsTRUTURAs DE coNcRETo DE FAcHAoA.
ICOM COLHER OE PEOREIRO. ÂRGAMÂSSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MÂNUÀL. ÂF_06/2011

t53,20 R3 0,00 R3 0.00

1.4.1 87530 SINÂPt
lMAssa úNlcA. paRA REcEBtMENTo oE ptNTURA, EM ARGAMASSA TRAÇo
IMÂNUALMENTE EM FÂCES INÍERNAS OE PAREOES, ESFESSUM DÉ 2OMM,

llr oerzol

1:2:E, PREPARO MANUAL, APLICAoA
coM ÉxEcuqÁo oÉ ÍALtscAS. 5i.52 R$ 0.00 RS 0,00

4.1,5 E7528 StNAPt
I EMBoÇo, PARA REcEBTMENTo oE cERAM|cA, EM ARGAMASSA TRAÇo t:2:8, pREpARo MANUAL, ApltcAoo
IMANUALMÉNÍE EM FAcES TNTERNAS oE PAREDES, PARA aMBtENTE coM ÁREA MENoR ouE 5M2, ESpEssuRA
l0E 20MM, coM ExEcuÇÁo oE TÂLtscAs. AF-06r2011

9.80 RS 0,00 Rt 0,00

a.1.6 87777 StNAPt I EMBoÇo ou MAssA úNrcA EM aRGAMASSA ÍR ço l:2:8, pREpARo MANUAL. ApLtcaDA MANUALMENTE EM

lpÂNos DÊ FAcHADA coM pRESENÇA DE vÁos, ESpEssuRA oE 25 MM. aF_o6zor. a0,88 R3 0,00 R$ 0.00

1.1.7 8779a SrNÂPt leueoço ou ulsse úNrcA EM ARGAMAsSA ÍRAÇo r:2:8, pREpARo MANUAL. ApLrcADÂ MANUALMÉNTE EM

I 

pÀNos cEGos oE FAcMoA (sEM pRESENÇA 0E vÁos), EspEssuRA oE 25 MM. AF-oe2or4 (PLATIBANDA)
50.1 6 R3 0,00 RS 0.00

4.4.8 87881 SINAPI | "r^",""o 
oor,"ooo No ÍEro, coM RoLo paRA TExÍuM acRiLrca. ARGAMAssÂ ÍRAqo 1:1 E EMULsÁô

lpoLrMÉRtca 
(^DEsrvo) coM pREpÂRo MANUAL. AF_0&201.

r 3.65 RS 0.00 Rt 0,00

4.4.9 90407 StNÂPt lMASsa úNlca. paRA REcEBTMENÍo DE ptNTURA, EM ARGAMASSA TRAÇo i:2:8, pRÉpARo MANUAL, ÂpLtCADA

lMÂNUALMENTE EM TETo, ÉSpESSURA oÊ 2oMM. coM ExEcuÇÂo DE TALrscAs. aF 03120Í5
í 3,65 RS 0,00 Rt 0.00

SUB - TOTAL ITEM 4,4 Rt 0,00

4.5 ESQUAORIAS E BANCADAS

a.5.1 93186 SINAPT
I

IVERGA MÔLDADA IN Loco EM cÔNcREÍo PARA JÂNELAS coM AÍÊ 1,5 M OE VÁo, AF 03/2016t- 5.30 R$ 0,00 R3 0,00

a.5.2 93187 SINÂPr
I

IVERGA MoLDÁOÂ IN Loco EM coNcREÍo PÂRA JANÉLAS coM MÂIs oE I.5 M oE VÁo. AF O3nO16
I

2,15 R§ O,OO Rt 0,00

4.5.3 2,90 R3 0.00 RS 0.0093188 StNAP|
I

IVERGA MOLDADÂ IN Loco EM coNcREÍo PARA PoRTAS coM ATÉ ,.5 M oE vÁo. AF O3nOI6t-
4.5.4 93196 StNAPT l"our"ore^o^ roaoAoa tN Loco EM coNcRETo eARAvÁos DE ATÉ t.5 M DE coupRlMENTo. AF 03/20t6

I
5.30 R$ 0,00 RS 0,00

4.5.5 93197 StNAPI lcorurnevenot uouoloA tN Loco EM coNcRETo PARAVÃos oE MAts DE 1,5 M oE coMpRtMENTo.
llr-olzor s

2.45 RS 0,00 RS 0,00

4.5.6 73933í S|NAPt
lro^r^ 

oe ,a^"o, oE aBRrR, ,po GRÂoE coM cHApÂ. 87x2rocM. coM GUARNTcoEs 1,89 Ri 0,00 RS 0,00

1.5.7 90830 StNAPI lrecrnouae oe euauIR coM ctuNDRo. ExrERM. coMpLEÍa. ÂclaaueÀÍro pAoRÃo MÊDto, tNcL
lExEcuÇÁo oE FURo - FoRNEctMENTo E tNsraLÂÇÃo. AF 08120í5

1.00 RS 0,00 Rt 0,00

a.5.8 94582 StNAPt IJANELA DE ALUMIMo oE coRRER.2 FoLHÀs. FtxAÇÀo coM ARGÂMÂSSA, coM vtoRos. pADRoNtzAoA.

IAF_o712or 6 2.60 Rt 0,00 R$ 0.00

luono reurenloo tNcoLoR, EspEssuRA roMM. FoRNEoTMENTo E rNsraLAcAo. rNcLusrvÉ MÂssA pÀRA

IVEDACAO 
(JÂNELAS)

72120 StNAPI 2.60 R$ 0.00 R$ 0.00

4.5.1 0 luono reueennoo rNcoLoR, EspEssuRA 1oMM, FoRNECTMENTo E TNSTALAcAo, rNcLUsrvE MÂssA eARA

IVEDACAO MORO FrXO)
72120 SINAP| 1,85 RS 0,00 R$ 0,00

4.3., Í

4.5.9



e
Avênldâ Juscollno Xubltscheck, 858

Capáo Redondo ll - São c8bíêl do Oerte/MS

ORçAMENTO DA MUNICIPAL

4.5.1 Í 1.00 R§ O,OO R3 0,00

ELÉIRICAS

4.9.r 93651 SINAPt
I 
o,tr"roa ,o"oroLAR Írpo orN. coRRENTE NoMrNÂL DE Í6a - FoRNEcTMENÍo E rNsrALAÇÀo. AF-o{20Í6

I

5,00 R$0,00 RS0.00

1.9.2
lo,"rr"ro"

93661 StNAP| BrpoLARTtpootN.coRRÉNTENoMtNÂLoEl6A-EoRNEctMÉMToEtNSÍALAÇÁo.AF o./2016 r,00 RS0,00 R30.00

6

aoclala Mênsllat i:
DstN BaBo: Agorto/2oí0

Não Daaoneredo

117,64%
73,7eo/L

comp64!o oo2 
lro*r^ 

oa uoor,"^ rox2ío cM, DE coRRÊR. E,35MM - FoRNEoTMENÍo E rNsraLAÇÃo

1.5.1 2 90831 SINAP| lrecxnounl oe eueurR paRA poRrA oE BÁNHEIRo, coMnLÉTA, AoABAMENTo pAoRÂo MÉDto, tNcLuso
lExEcuÇÁo DE FURo - FoRNEctMENÍo E tNsraLAÇÃo. aF_0u2ors 1,00 R§ 0,00 R$ 0.00

1.5.1 3
Cômp$iÇlo 003

l r^u"ooo oa o"o,u,ro crNzA poLroo i,85 x o.so M . FoRNEcrMENro E rNsrÂLÀÇÁo (ÁREÂ DE sEGURANÇA)
I

SINAPI
1.00 R3 0,00 RS 0.00

4.5.14
compo'içàooo' 

lro""^o^oao"^",roctNzapoLroor,6sxo,ssM-FoRNEcTMENToETNSTALAÇÃo(BÂNcAoÂcozrNHA)
1.00 R3 0.00 RS 0.00

4.5.15
comp6lÇáo005 

lro""^oooao^o",rocrNzApoLrDoIARALAVÂTóRro1,50xo,70M-FoRNEcTMENToETNSTALAÇÁo
1,00 R$ 0,00 RS 0,00

SUB. TOTAL ITEM 4.5 R3 0,00

,1.8 COBERTURA E ESTRUTURA DA FACHADA

4.6.1 92580 AtNAPt
TRÂMA DE AÇo coMposrA poR TERÇAS PARA ÍELHADoS DE AÍÊ 2 ÁGUAs pARÂ TELIiA oNDUIáoA oE
FtBRoctMÉNÍo, MEÍÁLtcA. púsTlcA ou rERMoAcúsrca, rNcLUso rRANspoRÍE vERTtcAL. AF oTnors 22,51 Rt 0.00 R$ 0,00

1.6.2 92255 §tNAPt
rNsrALAÇÁo oE TEsouRA 0NÍE|RA ou ME|A), EM AÇo, PARA vÁos MAtoREs ou tcuAts A J.o M e MENoRES
ouE 6,0 M. TNcLUSO tÇÂMENTO. AF_07/20r9

2,00 R3 0,00 RS 0,00

4.6.3 94207 SINÂPt
TELHAMENTO COM TELHA ONOULADA 0E FIBROCIMENTO E.6 MM, COM RECOBRIMENTO LÂÍERÁL 0E l/1 DE
oNDA PARA TELHAoo coM tNcuNAÇÁo MÂroR euE 1o'. coM ATÉ 2 AGUAS. tNcLUso tÇAMENÍo. AF_07/20r9

22,51 RS 0.00 R3 0,00

4.6.t 94228 StNAPt
cÂLHA EM cHApa DE AÇo GALVANtzAoo NúMÊRo 24, oÉsÊNvoLVIMENTo oÊ 50 cM. tNcLUSo TRANSPoRTE
VERTICAL. AF_o712019

10,00 Rt 0,00 RS 0.00

1.6.5 91231 StNÂPt
RUFo ÊM cHApA oE AÇo caLvANtzaoo NúMERo 2a. coRÍE DE 25 cM, tNcLuso ÍRANspoRTÉ vERTtcAL.
ÂF-07/2019

14,00 R$ 0,00 R3 0,00

1.6.6 12.32 §^tuscoô CHAPIM CHAPA ÂÇO GAVANIZAOÂ 26. O.35CM 20.90 RS 0,00 R$ 0,00

t.6..7 corAÇÁo ESTRUTURÂ MEÍÁLIcÂ OÂ FÂcmoA - ÉoRNECIMENÍo E INsÍALAÇÁo i.00 RS 0,00 R$ 0,00

SUB. TOTAL ITEM 4.5 RS 0,00

4.7 REVESTIMENTO E PISO

1.7.1 sls75 stNAPI CONCRETO FCX . I sMPA. TRÂÇO í:3,4:3,5 (CIMÉNÍO/ AREIA MÉOIÀJ BRIÍA í) . PREPARO MANUAL, AF.O7|2O15 0.75 R3 0.00 RS 0,00

1.7,2 92873 StNAP|
LANÇAMENTO COM USO DE BÀLOÊS. ÂOENSAMENTO E ACABAMENÍO OE CONCRÉÍO EM ESTRUÍURÀS.
AF r2/mÍ5 0.75 RÍ 0,00 R3 0.00

4.7.3 87620 StNAPI
CONÍRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 1OO L.
ApLrcADo EM ÁREÂs sEcAs soBRE LAJE, ADERtoo, EspEssuRA 2cM. AF_o6no11

10.77 Rt 0,00 R§ O,OO

1.7.1 87261 SINAP|
REVESIMENTo cÉRAMtco pÂRA ptso coM pLAcAs Ípo poRcELANATo oE D|MENSóES 6ox6o cM apltcAoa
EM AMB|ÉNÍES oE AREA MENoR euE 5 M,, ÂF 06/2011

10,77 RS 0,00 R5 0,00

1.7.5 87272 StNAPt
REVÉSÍIMENTo cERAM|co PÂRÂ PAREDES INÍERNÂs coM PLAoAS TIPo ESMÂLTAOÂ EXIRA OE DIMENSôEs
33x.5 cM APLICADAS EM AMBIENTES oE ÁREÂ MENoR oUE 5 M, NA ALTURA INTEIm DAs PÁREDÊs.
ÂF 06/20'4

10.78 RS 0.00 R3 0,00

1.7.6 88650 StNAPT
RooAPÊ cERÂMIco DE 7cM oE ALTURA coM PLAoAS ÍIPo ESMÂLÍAoA ÉxÍRA DÉ oIMENsóÉs 6ox6ocM.
AF_06/201 I 21,7a R$ 0,00 R3 0,00

1.7.7 98689 StNAPI 0.90 RS 0,00 Rt 0,00

1.7.8 8a088 StNAPI 5.15 Rt 0,00 R§ O,OO

SUB. TOTAL ITEM 4.7 Rt 0,00

4.8 PINÍURA

4.8.t 88485 StNAPt apucaÇÁo DE FUNoo SELAoôR ÀôRlLtco EM pÂREoEs, UMA oEMÁo. AF 06120ra 5r.52 R$ 0.00 RS 0.00

1.8.2 88497 SINÁPt apLtcAÇÁo E LtxÁMENTo 0E MAssA úÍ€x EM pAREoEs, ouÂs oÊMÀos. AF 06/20ia 51.52 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8.3 88a87 SINAPI apLtcAÇÀo MÁNUÂL DE P|NTURA coM T|NTÂ úÍEx FvA EM pAREo€s. ouAs oEMÁos. AF 06/2011 5r.52 Rt 0.00 R§ 0.00

4.8.4 73S24/2 StNAPt PINTURA ESMALÍE ACEÍINADÔ, OUÂS DEMÂOS. SOBRE SUPERFICIE METALICA (PORTA EXTERNA) 3,78 R3 0,00 RS 0,00

4.8.5 6082 SINAPI PINTURÂ EM VERNIZ SINTEÍICO BRILHANÍE EM MAOEIRA. TRES OEMAOS (PORTA INÍERNA) 3,7ô RS 0,00 R3 0,00

4.8.6 88482 StNAPt ÂpucaÇÃo oE FuNoo sELAooR ú'rÉx pvA ÉM ÍETo, UMA oEMÁo. AF 06/2011 23,11 R3 0,00 R$ 0.00

1.8,7 88494 StNAPt APLTCAçÁO E LIXAMENÍO DE MASSÂ úTEX EM TEÍO, UMA DEMÁO. AF_06r2014 23,14 RS 0.00 R$ 0,00

4.8.8 88486 StNAPt 9,79 RS 0.00 RS 0.00

4.8.9 E8486 SINAPI ApltcaÇÁo MANUAL oE pINTURA coM TTNTA úTEx AcRlLrcA EM ÍEÍo, ouÀs oEMÁos. ÂF-o6i2ot. r3,65 R§ 0.00 RS 0,00

4.8.10 88485 SINÂPt ÂPLIcAÇÃo DÉ FUNoo SELAooR AcRÍLIco EM PAREDES, UMA DEMÀo. AF-06/2011 9r,04 R5 0,00 R§ O,OO

4.8.1 1 96135 SrNAP| apucAqÀo MANUAL DE MÂssA ACRILtcA EM pÂREDEs ExrERMs oÉ casÂs, ouas oEMÁos. AF_05/2017 91.04 RS 0,00 RÍ O,OO

1.8.12 95626 SINAPt APLICAÇÃO MANUAL oE TINTÂ úTEx AcRíLICA ÉM PAREDE EXTERNAs oE cAsÂs, DUAS oEMÀoS, AF,í 1n016 91,0a Rg 0,00 R$ 0.00

SUB. TOTAL ]TEM 4,8 Rt 0,00

. REFORMA E

4,9

lsou,n^ e, e*or.t,ro, LARGURA r5 cM, EspEssuRA 2,0 cM. AF-o€/20,,

lre,ron,l eu uo"uoRE BRANco. LARGURA oE ,scM, ÂssENTADo coM AR6AMASSA ÍRÂco r:a (crM€NTo E

lÀREla 
MEoIA), PREPARO MANI,AL OA ARGAMASS

lacuceçÁo uerueu oE ptNTURA coM TTNTA úTEx pvA EM TãÍo, ouAs DEMÁos. AF-06/2oi 1



. REFORMAORçAMENTO OA MUNICIPAL

e
Avênlda Juscêllno Kubltschock, 058

Capão Rêdondo ll - Sâo Gabrlol do Oette/MS
aocl8lr Mên!8llata6:

Data B€ao: Agosto/20í9
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73,760/.

4 9.3 93665 SINAPt DISJUNTORBIPOLART|PODrN.CORRENÍÉNOMINALOEaoA-FORNECTMENTOETNSTAL ÇÁO.ÂF_0r/2016

1.9.1
CompoBiÇáo 006

SINÂPI
OISPOSITIVO OR. 2 POLOS, SENSIBILIOÂDE OE !O MA. CORRENTÉ DE 10 A, ÍIPO AC - FORNECIMENÍO E
INSÍALAÇÁÔ 1,00 R$0,00 R$0,00

1,9.5 83463 StNAPt
QUÂDRO OE OISTRIBUICÂO OE ENERGIA EM CHÂPA OE ACO GALVANIZADO. PARA 12 DISJUNÍORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENÍO ÍRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSÍALACAO

1,00 R$0,00 R$0,00

4.9.6 9í854 SINAPI
ELEÍRODUTO FLEXIVEL CORRUGAOO, PVC. ON 25 MM (3/{). PÂRÂ CTRCUTTOS ÍERMTNÀrS. TNSTALADO EM
PÂREOE . FORNECIMENTO E INSÍALÁÇÁO. AF-l2/20í5 40,00 RS0,00 R$0,00

a.9.7
ELEÍROOUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC. ON 25 MM (ya"). PÂRA CIRCUTTOS ÍERMtNÀtS. TNSTALADO EM t"Á.JE
FORNECTMENTO E TNSTALÂÇÁO. AF_Í Z2Oí5

20,00 R30,00 RS0.00

91S26 SINÂPt
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
FORNECTMENTO E TNSTALAÇÁO. AF-l 2/201 5

90,00 R§0,00 R30,00

{.9.9 91940 StNAP|
cAtxA RETÀNGULAR 4',X 2" MÊD|A (1,30 M DO P|SO), ãr'C. TNSTALAOA EM PAREoE - FORNECTMENÍO E
rNSÍALÂÇÁO. AF_r220í5 13,00 R60,00 R$0,00

4.9.1 0 91939 StNAP|
ôAtu REÍANGULAR a' X 2- ALTA (2,00 M OO P|SO), PVC, INSÍALAOA EM PAREoÉ - FORNECIMÉNTO E

INSTALAÇÁO.AF 122015
1,00 R$0,00 R$0 00

1.9.1 1 9194r SINAP|
cAtxA RETÂNGULAR a'X 2'EA|XA (0.t0 M DO P|SO). F\/C, INSTALÂDA EM PAREOE - FORNECIMENTO E
INSÍÂLACÁO.ÂF 12/2015

5,00 Rt0,00 R$0.00

1.9.1 2 91936 StNAP| cAtxA ocÍocoNAL 4'x r", PVc. tNSTÂLAOA ÉM LÂJE - FORNECTMENÍO E tNSÍALAÇÀO. AF_l2J2015 3,00 R90,00 RS0,00

4.9.,3 ÍOMADA MÉOÁ OE EMBUTIR (í MÔOULO), 2P+Í 1O Â, INCLUINOO SIJPORTE E PLACÂ - FORNECIMENTO E

tNsTÂL CÃO.ÂF 1212015
2,00 RS0,00 R$0.00

4.9.1 4 91997 SINAPI
ÍoMAOA MÉDtA 0É EMBUÍtR (r MÓ0ULO). 2P+T 20 A, tNCLUtNOô SUPORTE E PLACÂ - FORNECIMENTO E

|NSÍALACÁO.ÂF 12/2015
1,00 R§0.00 RS0 00

1.9.1 5 92004 StNAPt
TOMÂDA MÊDIA OE EMBUTIR (2 MôDULOS), 2P+Í tO A. INCLUINOO SUPORÍE E PLACÀ - FORNECIMENTO E

tNSTALACÃO. AF 12/2015
1,00 RS0,00 RS0,00

4.9.t6 91 993 SINAPI
TOMAOA ÂLTA OÉ EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINOÔ SUPÔRÍE E PLÂCA . FORNECIMENTO E
tNSÍÂLAÇÁO. AF-l2,2015

1,00 R30,00 RS0.00

1,9.1 7 92000 stNAPt
ÍOMADA BAIU OE ÉMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+Í 1 O A, INCLUINOO SUPORÍE E PLACA - FORNECIMENTO E

|NSÍALACÀO. AF 1212015
1,00 R30,00 RS0,00

4.9.1 I 92008 SrNÂPt
TOMADA BAIXA OE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+Í IO Â, INÔLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENÍO E
tNsrÂLAcÁo.ÂF í2/2015

1,00 RS0,00 RS0.00

a.9.1 g 72337 StNAP| ÍOMADA PARÂ TELEFONE DE 1 POLÔS PAORÂO TELEERAS FORNECIMENTO E INSTAUCÀO 1,00 RS0,00 RS0,00

a.9.20 91946 SINAPI
SUPORÍE PÀRAFUSAOO COM PLÂCA OE ENCAIXE 1" X 2" MÉDIO (1.30 M OO PISO) PARA PONTO ELÉÍRICO
FORNECIMENÍO E INSÍÂLACÃO. ÂF IZ2O15

1,00 RS0,00 R$0.00

a.s.21 98263 StNAP|
CABO ÍÊLEFôNICO CCI.sO 3 PÂRES. SEM BLINDAGÊM, INSÍALAOO EM EiITRADÂ OE EOIFICÂÇÃO
FORNÉCIMENÍÔ E INSÍALACÁO. AF OJ/2018

70.00 R§O,OO RS0,00

1.5.22 91953 StNAP|
INTERRUPÍOR SIMPLES (1 MÔDULO), IOÂ"/250V. INCLUINOO SUPORÍE Ê PLACA. FORNECIM€NTO E

tNSTALAÇÁO. AF_'2/20í5
2,00 RS0.00 R30,00

1.9.23 91967 SINÂPr
TNTERRUPTOR STMPLES (3 MÔDULOS), 10tu250v, INCLUINOO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENÍO E

tNSTALACÁO. AF 1212015
1.00 R$0,00 RS0,00

4.9.21 97592 SINAPI LUMTNÁRtÂ ÍtPO PLAFON, DE SôBREPOR, COM r úMPAOA LED. FORNECIMENÍO E INSÍALAÇÁO. AF_í t/20t7 3,00 R$0,00 R30,00

1.0.25 97593 StMPI LUMTNÁR|A ÍtPO SPOT, OE 6OBREPOR, COM 1 úMPADA 0Ê í5 W - FORNECIMÉNÍO E INSÍAIAçÁO. ÂF_1 1/2017 1,00 R$0,00 R$0,00

4.9.26 97607 SINAP| LUMINÁRIA ARANOELÂ TIPO TARTARUGA PARÂ I úMPAOA LED. FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF.1 1/20í7 3,00 RS0,00 RS0,00

a.9.27 83446 SIMPI CAIXA OE PASSAGÉM 3OX3OX{O COM ÍAMFÂ E ORENO ERITA 1,00 Rt0,00 RS0,00

1.9.28 91935 STNAPI
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAOO, I6 MM', ANTI-CHÂMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS
FÔRNÊCIMENTO E INSÍALÂCÃO, AF 122015

60,00 R$0,00 R$0,00

4.9.29 91847 SINAPI ELETRODUÍO FLEXIVEL CORRUGAOO REFORÇÀOO, F\,/C, ON 32 MM (I), PARA CIRCUIÍOS TERMINAIS,
tNsÍÂLAoo EM LÀJE - FORNECTMÊNTO E TNSTALÂçÃô. AF_rZ20r5 20,00 R$0.00 R$0,00

8UB. TOTAL ITEM 4,0 R3 0,00

1.00 R30.00 RS0.00

4,10 INSTALAÇôESH|DROSSANITÂRIAS

4.Í0.1 2,00 R30.00 RS0,00

1,10.2 86901 StNAPt CUBA DE EMAUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X SOCM OU EOUIVALENTE . FORNECIMENTO E INSTAL,AÇÃO,
AF 121?013

1,00 RS0,00 Rt0,00

r,10,3 86877 StNAP|
VÀLWLA EM MÊÍAL cRoMADo I.1/2" x 1.1 T2" PARA TANoUÉ oU LAVATóRIo, coM oU sEM LÂDRÂo
FORNECTMENTO E TNSTALAÇÁO. AF 12n013

1,00 R30,00 RS0.00

1.10.1 86883 SINAPT slFÁo oo TtPo FLEXÍVEL EM PVC 1 X I .1 /2 - FORNECTMENTO E |NSÍALAÇÃO, ÂF_l 2201 3 1,00 Rt0,00 R$0,00

a.10.5 86S1 5 SINAPI
TORNEIRA CROMAOA OE MESÂ, I,2'OU 3/1', PÂRÂ LÁVATORIO. PADRAO MEOIO. FORNECIMENTO E
|NSTAUCÃô AF 1212013

1.00 RS0.00 RS0.00

4.10.6 86935 STNAP|
CUBA OE EMBUÍIR OE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLWLA TIPO AMERICÀNA EM METAL CROMADO E

stFÁo FLExÍvEL EM pvc - FoRNEctMENTo E lNsTÂLAÇÁo. AF_Í2/2013
1.00 R$0.00 RS0,00

4,10.7 86909 SINAPI
TORNEIRA CROMAOA TUBO MÓVEL. OE MESA. 112' OU 3/'". PARA PIÂ DE COZINI-IA, PAORÁO ÀLTO.
FORNECIMENÍO E INSTALAÇÀO. AF 12201 3

1,00 Rí0,00 Rt0,00

a.í0.8 95469 StNAPI
vAso SANITÂR|o slFoNAoo coNvENctoNÂL coM LouÇA BRANoA - FoRNECTMENTO E tNSÍALAÇÁO.
AF_l 0/20í 0

1,00 RS0,00 R30,00

1.10.9 s9635 SINÁPt
VÁLWII OE DESCARGA METÁLICA, EASE I 12', ACABAMENTO MEÍALICO CROMADO. FORNECIMENTO E
INSTALÂCÁO. AF 0r/20r9 1,00 RS0,00 RS0,00

4.1 0.1 0 89S72 StNAP|
KIT OE REGISTRO OE GAVETA BRUÍO OE LATÁO %-, INCLUSIVE CONEXóES. ROSCÁVEL, INSÍALAOO ÉM RAMAL
OE ÁGUA FRIA - FoRNECIMENTo E INsTÂI.ÂcÁo, ÂF í2noI4 1,00 R30,00 RSO,00

a.10.1 1 89449 StNAPI
TUBÔ. PVC, SOLDÁVÉL, ON sOMM. INSTALAOO EM PRUMAOA DE AGUÂ - FORNEÔIMÉ}ITO E INSTALAÇÁO,
AF .121201 1

7,00 R30.00 RS0,00

1.10_12 89448 SINAPI
ÍUBO, PVC, SOLOÁVEL, DN 1OMM. INSTÂLÂOO EM PRUMAOA DE ÁGUA. FORNEÔIMENTO E INSTALAÇÃO,
AF 1212011

10,00 RS0.00 RS0.00

4.Í 0.1 3 89357 StNAPt
TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 32MM. INSÍALADO EM RAMAL OU SUB.RAMAL OE ÁGUA . FORNECIMENÍO E
INSTALAÇÃO. AF_Ír2011 3,00 R30,00 R$0,00

4.1 0.1 4 893S SINAPI
TUBO, PVC, SÔLDÁVEL. DN 25MM. INSÍALAOO EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE ÁGUÂ. FORNECIMENTO E
tNSÍÂLAÇÁO, AF_12,2011 25,00 RS0,00 RS0,00

r.10.15 8S625 StNApt
TE, TI/C, SÕLDÁVÊ1, oN soMM, INsÍÀLAoo EM PRUMAoA o€ ÁGUÂ. FoRNEcIMENÍo E INSTALAÇÃo.
AÊ 12tN11 1,00 RS0,00 R$0.00

4.Í 0.1 6 8S17 StNAP|
TE. PVC. SOLOÁVEL. DN 25MM. INSTALAoo EM PRUMAoA oÊ ÁGUA. FoRNEctMENTo E INsTÂLAÇÀo.
A? 12t2014 1.00 RS0,00 RS0.00

í

9Í8a1 STNAPI

91996 StNAP|

86884 srNÁpt lerclre rrexlwr eu púsrco BRANco, 1/2'x 3ocM - FoRNEctMENÍo E rNsrALAÇÁo. aF_1z2or3
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4.1 0.17 1,00 R$0.00 RS0,00

sERV|ÇOS DTVERSOS

tociâla Mênsallstas:
Datr Ba8€: Agosto/2oí9

73,76%

SINAPI Nâo Desonêndo

89624 SINAP'
TÊ OE REOUÇÁo, Pvc, soLoÁvEL. oN.OMM x 32MM. INSTALADo EM PRUMAoA oE ÁGUÂ - FoRNEoIMÉNTo E
INSÍALACÁO.AF í2/2014

L r 0,18 895G SINAPI BUCU DE REOUÇÀO LONGÂ, P1r'c. SERIE R. ÁGuA PLLMAL, oN 50 x 40 MM. JUNÍÂ EúsTIcA, FoRNEcIDo E
INSTÂLAOO EM RAMAL DÉ ENCAMINHAMENTO. AF IZ2Oí' 1,00 Rt0,00 R30,00

4.í0.í9 coMPostÇÁo 007
SINAPI

JOELHO OE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, SO GRÂUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUÂ FRIA PR€OIAL .FORNECIMENTO
E INSTALAçÃO 1,00 R30.00 R$0,00

ó.i0.20 88497 StNAPI
JOELHO OO GRAUS. PVC. SOLOÁVEL. DN 1OMM. INSTALÂDO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E
INSTALÁCÁO.AF íZ2OI' 7,00 Ri0,00 R$0.00

1.10.21 89367 SINAPt
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, ON 32MM, INSTALÂOO EM RAMAL OU SUB.RAMAL OE AGUÂ.
FORNECIMENÍO E INSTALACÁO. ÂF í2/2014

1,00 RS0,00 R$0,00

1.10.22 89362 StNÂPt
JOELHÔ 90 GRAUS. PVC. SOLDAVÊ1, ON 25MM. INSÍÂLADO EM RAMÂL ÔU SU&RAMAL OE ÁGUA.
FORNECIMÊNTO E INSTALACÁO, ÂF 1212014

9.00 R$0.00 R$0.00

a

a.!0.23 s81ô4 StNAPt
CÂIXA OE GÔROURA SIMPLES (CAPACIOADE: 361), RETÂNGULAR. EM ALVÉNARIA COM TIJOLOS CERÀMICOS
MACIÇOS. DIMENSôEs INTERNÂS = 0,2x0,1 M, ALÍURA tNÍERNA = 0.8 M. aF_05/201E

1.00 R$0,00 RS0,00

4.10.21 89709 STNAPI
RALO §IFOMOO, FA/C, ON IOO X 1O MM, JUNTÂ SOLOÁVEL, FORNECIOO E INSÍALAOO EM RAMAL OE OESCARGA
OU EM RAMAL OE ESGOÍO SANITÁRIO, AF I212011

1,00 R$0,00 R$0,00

1 r0.25 8S71 r StNAPt
ÍUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOÍO PREDIAL. ON 40 MM, FORNECIOO E INSTALADO EM RAMAL OÉ DÊSCARGA
OU RAMÂL OE ESGOTO SANITÁRIO. ÂF I2/2014

1,00 R90.00 R$0,00

4.1 0.26 89712 S|NAPI
TUBO PVC, SERIÊ NORMAL, ESGOÍO PREDIAL. ON 50 MM, FORNECIOO E INSÍALAOO EM RAMAL OE DESCARGA
OU RAMAL OE ESGOTÔ SANIÍÁRIO. AF I212014

2,00 R30,00 RS0,00

4.10.27 897í1 SINAP|
TUBO PVC, SERIÉ NORMAL, ESGOTO PREOIAL, DN 1OO MM, FORNECIOO E INSTÂLADO EM RAMÂL DE OESCARGA
OU RAMÂL OE ESGOTO SANITÁRIO. ÂF 1Z2OtT

2,00 RS0.00 RS0.00

4.1 0.28 89798 StNAPt
TUBO PVC, SERIE NORMAL. ES6OTO PREOIAL. ON 50 MM, FORNECIOO E INSTÂLADO EM PRUMAOÂ OE ESGOÍO
sAN|TÁRtô ôU VENÍruçÁo. AF I 2J2o1 a

5.00 RS0,00 R$0,00

4.10.29
Compo.içáo 010

SINAPI
TERMINÂL OE VENTII-ACAO. 50 MM. SERIE NÔRMAL. ESGOTO PREOIAL . FORNECIMENTO E INSÍALAÇÁO 1.00 RS0.00 RS0,00

4.10.30 89825 StNAPI
ÍE. PVC. SERIÉ NORMAL, ESGOTO
PRUMAOA DE ESGOTO SANIÍÁRIO

PREOIAL. DN 50 X 50 MM, JUNIA EúSTICÂ FORNECIDO E INSTALADO EM
otJ vÉNÍtLAÇÂo. AF_12/2011

r,00 RS0.00 R30,00

4.t0.3t 89721 StNAP|
JOELHO 90 GRÂUS. PVC. SERIÉ NORMAL. ESGOÍO PREOIÂ1. DN 

'O 
MM, JUNTA SOLOÁVEL. FORNECIOO E

INSTAI]ADO EM RAMAL OE DESCÁROA OU RAMÂL OE ESGOÍO SANITÂRIO, AF 12/20Í4 2,00 R30.00 RS0.00

1.10.32 8973r StNAPt
JOELHO OO GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOÍO PREOIÂ1. DN 50 MM, JUNÍA SOI..OÁVEL, FORNECIDO E
INSÍALÁDO EM RAMAL DE OESCÂRGÁ OU RAMÂL OE ESGOÍO SANITÂRIO. AF í2201' 3.00 RS0,00 RS0,00

1.t0.33 89748 StNAPi CURVÁ CURTA 90 GRAUS, ã/C. SERIE NORMAL. ESGOTO PREOIAL. ON lOO MM. JUNÍA ÉúSTICA, FORNECIDO E
INSTALAOO EM RAMÀL OE OESCARGA OU RAMAL OE ESGOTO SANITARIO. AF 12/20Í1

,.00 Ri0.00 R$0,00

f.i0.31 74166/t StNÂPt
CAIXA DE INSPEÇÁO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 6OCM COM ÍAMPA H. 6OCM - FORNECIMENTO E
INSTALACÂÔ

1,00 RS0,00 R30,00

1,10.35 89512 StNÂpt
TUEO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLtJVlAL, DN 1OO MM. FORNÊCIOÔ E INST^LAOO EM RAMAL DE ÉNCAMINMMENTO.
aF 

-12n01 
1

11,00 R$0,00 RSo 00

4.10.s 89s29 StNAPt
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R. Á6UÂ PLIMAL, ON IOO MM. JUNÍÁ EúSTICA, FORNECIDO E INSTÂLADO EM
RAMAL OE ENCAMINHAMENÍO. AF-I2/2011

3,00 RS0,00 R$0,00

4.r0.37 89865 StNAPt
TUSO, PVC, SOLOÁVEL, DN 25MM, INSTALÁOO EM ORENO DE ÂR€ONOICIONADO FORNÊCIMÉNÍO E
lNsÍAL ÇÂO. AF-r»Or4 i0.50 RS0,00 R$0,00

4.10.38 898ffi StNAP|
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOI.DAVEL, ON 25MM, INSTALADO EM ORENO OE AR.CONDICIONAOO
FORNECIMÊNTO E INSÍALACÁO. AF IZ2OI' 1.00 R30,00 R30.00

SUB. TOTAL ITEM 4.íO R$ 0,00

TOÍÂL ITEM il R3 0,00

5.1 21.6 SinduBcon LIMPEZA GERAL 60,00 R30,00 RS0,00

5.55 SinduEcon LOCAÇÂO OE CAÇAMBA ESTACIONARIA CAP.'M' 1,00 RS0,00 R90,00

TOÍAL IIEM 6 R3 0,00

Nota6

t lO prazo perâ 6xecução dos 6eryiços deve ser sêOudo rigorcsemente.

lêmpÉsâ licilânte.

3
ILICITANTE iunto à CONTRATANTE denlrc do DEzo Drêvislo no oroGsso licitatório.

4

6
ideverá ser feits confome deÍlnido nss esp6ciÍcâÇóes tátrie.

CAMARA MUNICIPAL OE SÁO GABRIEL DO OESTE
cNPJ 33,730.490/000'l-30

ALINE CRISTINA PICETTI
AROUITÉIA E URBANISTA
CAU: A14938&4

5

TOTAL OBRÁ

4



ITEM sERVrÇO VALOR (R$)

1 rNsrALAÇÔES R$ 0,00

2 REFORMA DO ESTACTONAMENTO E PISO DA ÁREA EXTERNA R$ 0,00

2.1 DEMOLTÇOES E REflRÁDÁS R$ 0,00

2.2
qAV\MENTAÇÁO COM pEÇÁS DE CONCRETO (qAVER) MODELO
GRAVATNOSS//VHO

R$ 0,00

2.3 REFORMA DA MURETA EXISTENTE R$ 0,00

2.4
INSTALAÇAO DE GRADTL E COBERTURÁ NÁS VAGAS DE
ESTACIONAMENTO

R$ 0,00

2.5 PAISAGISMO R$ 0,00
2.6 REFORMA DO P/SO DA AREA EXTERNA R$ 0,00

3 MANUTENÇÃo oe PTNTURA oo pnÉoro R$ 0,00

4 CONSTRUÇÃO oe GUARTTA DE SEGURANÇA R$ 0,00

4.1 sERy/Ços tNtctAts E FUNDAÇAO R$ 0,00
4.2 /NFRÁESIRUTURA R$ 0,00
4.3 SUPRÁESIRUTURA R$ 0,00
4.4 PAREDES R$ 0,00
4.5 ESQUADRIAS E 8ÁNCÁDAS R$ 0,00
4.6 COBERTURA E ESTRUTURA DA FACHADA R$ 0,00
4.7 REVESTIMENIO E P/SO R$ 0,40
4.8 PINTURA R$ 0,00
4.9 TNSTAUÇOES ELEIRICÁS R$ 0,00

4.10 /NS rÁ LÁ ÇOES H/DROSSÁ N/ rÁRlÁ S R$ 0,00

5 sERVIçOS DTVERSOS R$ 0,00

ALINE CRISTINA PICETTI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU:Aí49388-4

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE
cNPJ 33.730.490/0001 -30

TOTAL DA OBRA

q



CRONOGRAMA FíSICO - FINANCEIRO

ITEM DrscRrMtNAÇÃo Dos sERvtÇos
VALOR DOS

SERVTCOS íR$) 1'MÉS 2" MES 3" MES 40 MES 5'MES

1

2.1 E RETIRADAS

R$0.00 R$0,00

100% 100%
PAVIMENTAÇAO COM PEÇAS DE CONCRETO (PAVER)

MO D ELO G R A V AT A/OSS/NHO
RSU,rru

-TõõT-

Hü0,Iru........-õq6- tiü{J,0u

---Tõ%-
r.(õu,(ru

-26õ-

I{üU,UU

--1iw-
t(üU,UU-------.16%-

2.3 REFORMA DA MURETA EXISTENTE
R$0,00 R$0,00

10u% 40Yo

2.4
INSTALAçAO OE GRADIL E COBERTURA NAS YA6AS
DE ESTACIONAMENTO

RüO.OO

-Td6%--

Rü0,00

-46r-

l"t$0,o0--------5õ',qã- R$0,o0

-..--5õqã.-
PÁlSÁG/SMO

REFORMA DO PISO DA ÁREA EXTERNA
R§U,IXJ ti§u.{Ju

100% 3O"/o 30%

3 MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉOIO
RS0,00 RSO.00 RSo.00 R$0.00 RS0.00

100% 40o/o 20lo 200/a 20%

4,1 sERv/Ços iNlc/Á/s E FUNDAÇÁO RSO,trl

-rdõq6-

R§O,OO

-Tõ'O_4.2 INFRAESTRUTURA

4.3 SUPRAESTRUTURA
riso,o0

-Tõõ96-

nüo,{xl...--.-õqã'- ttüo,oo
--3U%-

H§U,UU

-6-
4.4 PAREDES

RS0,00

4.5 ESOUADR/ÁS E 8ÁNCÁDAS
RSO,00

-Tdõ%--

li§0,00

--r§-
RüO,OO

-ir-

HSU,(ru__.5Úq6-- r<su,0u---_5õ%-*
4.6 COBERTURA E ESTRUTURA DA FACHADA

R$0,00 R$0,00 R$0,00

4.7 REVESÍIMENTO E PISO HüO,OO

-TõUiÍÃ--

Hü{J,OU--õr-
t{üu,o0--._7õ%- I'<SU,UU-------.16qã-

4.8 PINTURA
R$0,00

1 oUYô

4.9 /NS7aLÁÇÕES ÊLÉrRlCAS
Rü0,00

-Tddr-

R$O,OO--------2668- Rto,oo-"---6- Rto,oo

-166r-

H${.).0u---------26%- RS0,UU--..---a6W-
4.10 tN srALAÇõES H TDROSSÁ&/rÁRlAS

R$0.00

5 SERMÇOS DIVERSOS 100%

TOTAL GERAL Rs0.00

R$ 0, R$

ffi
AROUITETA E URBANISTA

CAU:4149388-4

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DO OESTE
cNPJ 33.730.490/0001-30

fl



XE?Lffi cÂManq MUNtctPAL
sÃo GABRTEL Do oEsrE

Compromisso com o Cidadão

ESTADO DE MÁTO GROSSO DO SUL

PROCESSO LICITATÓruO N. 02Il2019

TOMADA DE PREÇOS N. 00y2019

MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(MODELO)

A Empresa , inscrita no CNPJ n
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)

portador (a) da Carteira de Identidade n

expedida pela SSP/_ e de CPF n
DECLARA, para fins do disposto no edital licitatório do Processo Licitatório n. 021/2019 da
Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste - MS, sob as sangões administrativas cabíveis e sob
penas da Lei, que na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3o da Lei Complementar n. 12312006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3o da Lei Complementar n.
12312006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do §4' do art.3" da Lei
Complementar n. 123, de l4 de dezembro de 2006.

(local), _ de

(Representante Legal empresa)
Assinatura do Responsável

Contábil e n. Registro CRC

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratiÍicando-se a condição
jurídica da empresa licirante E DEVERÁ sER APRESENTADA FORA DO ENVELOPE
DA HABILITAÇÃO.

Processo Licitatório n.02112019 - Tomada de Preços n. 001/2019 - contratação de empresa especializada para a

execução de serviços de reforma e fechamento do estacionamento com cobertura, com construção de guarita com
banheiro e copa, e pintura interna e externa geral da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste.

50

de2019.
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cÂmarul MUNTcTPAL
sÁo GABRTEL Do oEsrE

Compromisso com o Cidadão

ESTADO DE MATO GROSSO DO sUL

PROCESSO LICITATORIO N. 021/2019

TOMADA DE PREÇOS N. 00y2019

MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XII

BDI _ DEMOSNTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

5l
Processo Licitatório n.02112019 - Tomada de Preços n. 001/2019 - contratação de empresa especializada para a
execução de serviços de reforma e fechamento do estacionamento com coberfura, com construção de guarita com

banheiro e copa, e pinfura interna e externa geral da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste.

1

$YXIry



coMPosrçÃo oo1
LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE

Serviço Unid. Quant. Valor R$ Total R$

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR UN 0.0414000 R$ 0.00
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1590000 RS 0.00

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1590000 R$ 0,00

coMPosrÇÃo 001 - TorAL R$ R$ 0,00

coMPosrÇÃo 002
PORTA DE MADEIRA 90X2í0 CM, DE CORRER, E=35MM - FORNECIMENTO E

INSTALAçÃO UN

Base 84876 Serviço Unid. Quant. Valor R$ Total R$

INSUMO 181

BATENTE/ PORTAUADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15*

CM, *60 CM A 120- CM X*210* CM, EM CEDRINHO/ANGELIM
COMERCIAU EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU
trr\t ll\/^l ENITtr n^ aEí:t^ar /l\t^ô rN^l r ll 

^t 
l7^Dtra\

JG 1,155000 R$ 0,00

INSUMO 4987
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDTA (NBR 15930) DE 90 X21O
CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF,
ACARAI\'trNTO trtu I AI\/|INADO NATI IRAI PARA VtrRNI7

UN 1,000000 R$ 0,00

INSUMO 5067 PREGO DE ACO POLTDO COM CABECA 16 X24 (2 1t4 X 12) KG 0,315000 R$ 0,00

INSUMO 11573 RODIZ|O PARA TRILHO (T|PO NAPOLEAO), EM LATAO, COM
ROLAT\íENTO FÀT ACO 6 Í\íÀT PARA.IANFI A DF CORRFR

UN 2,000000 R$ 0,00

INSUMO 11580 TRILHO QUADRADO, EM ALUM|N|O (VERGALHAO MACTCO), 1/4",
(*6 X 6* C[/). PARA RODIZIOS

Ívl 2,520000 R$ 0,00

INSUMO 20017
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5" CM, EM
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/
PtrRORA/ CI ITUARI I r)I I trÔI II\/AI trNTtr NA RtrGIAÔ

M 12,516000 R$ o,oo

§À

M2



INSUMO 35274 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA -10 X 1O* CM,
MACARANDUBA. ANGELIM OU EOUIVALENTE DA REGIAO

Ní 0,224910 R$ 0,00

INSUMO 38168
PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO,
DIAMETRO APROX.DE 1'" COMPRIMENTO APROX. DE 4OO MM,
PARA PORTA.q Dtr I\,ADtrIRA ÔI I \/IDRÔ

UN 1,000000 R$ 0,00

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COI\íPLEIVIENTARES

H 2,100000 R$ 0,00

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
CO[íPLEÍ\,FNTARFS

H 2,100000 R$ 0,00

COMPOS!CAO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,428000 R$ 0,00

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,428000 R$ 0,00

COMPOSICAO 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)
PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.
atr oqt)n1Á,

M3 0,012600 R$ 0,00

coMPosrÇÃo oo2 - ToTAL R{ R$ 0,00

coMPosrÇÃo 003
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,85 X O,5O M - FORNECIMENTO E

INSTALAçÃO UN

Base 86889 Unid. Quant. Valor R$ Total R$

INSUMO 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRAN ITO KG 0.540227 R$ 0.00

INSUMO 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S1O, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
F FFNDA PHII I IP.S

UN 6,000000 R$ 0,00

INSUMO 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
F= *2 5* eÀI

M2 1,038500 R$ 0,00

INSUMO 37398 REJUNTE EPOXI COR KG 0.036270 R$ 0,00

INSUMO 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE À/IINIITA 70 KG BRANCO

UN 2,000000 R$ 0,00

88309

Serviço

§\



CONíPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRAN ITEI RO COM ENCARGOS
CO[íPLEMENTARES

H 1,539667 R$ 0,00

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLETVIENTARES H 1,012667 RS 0.00

coMPosrçÃo oo3 - ToTAL R$

coMPosrÇÃo oo4
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,65 X 0,55 M . FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

Total R$Base 86889 Serviço Unid. Quant. Valor R$

INSUMO 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,53 R$ 0.00

INSUMO 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S1O, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
tr trtrNna PHil I tPS

UN 6,0000000 R$ 0,00

INSUMO 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
F= *2 5* eÀ/l

l\42 1 02 R$ 0,00

INSUMO 37398 REJUNTE EPOXI COR KG 0.04 R$ 0.00

INSUMO 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE I\íINIIVIA 70 KG BRANCO

UN 2,0000000 R$ 0,00

COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRAN ITEI RO COM ENCARGOS
COIVIPI FIVIFNTARFS

H 1,51 R$ 0,00

COMPOSICAO RS 0.0088316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99

MPOS|çÃO 004 - TOTAL

BANCADA DE GRANTTO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 1,50 X O,7O M.
FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO

Unid. Total R$

INSUMO 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRAN lTO KG 0 t45 R$ 0,00

R$ 0,00

UN

R$ 0,00

coMPosrÇÃo 005 UN

Base 86895 Serviço Quant. Valor R$

b\



INSUMO 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S1O, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
tr trtrNna PH I tPS

UN 6,0000000 R$ 0,00

INSUMO 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
F= *2 5* Ct\í

M2 0,44 R$ 0,00

INSUMO 37398 REJUNTE EPOXI COR KG 0,03 RS 0,00

INSUMO 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE À/IINIIVIA 60 KG BRANCO

UN 2,0000000 R$ 0,00

COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS
COMPLET\,ENTARES

H 2,24 R$ 0,00

COMPOSICAO 88316 H 1,14 R$ 0.00
coMPoslÇÃo 005 - ToTAL R$ R$ 0,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO
AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Base 93665 ServiÇo Unid. Quant. Valor R$ Total R$

INSUMO 1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
trIXACAÔ À/16

2,0000000 R$ 0,00

INSUMO 39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 40 A. TIPO AC

UN 1,0000000 R$ 0,00

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2700000

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2700000 R$ 0,00
oMPOSt O 006 . TOTAL R$ 0,00

coMPosrçÃo 007
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL,90 GRAUS,32 MM X 25 MM, PARAAGUA

FR|A PREDTAL -FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO
UN

Base 89497 Serviço Unid. Quant. Valor R$ Total R$
INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0120000 R$ 0,00

coMPosrçÃo 006

UN

R$ 0,00

\,\



INSUMO 3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25
IVI]VI PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 R$ 0,00

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM lOOO CM3 UN 0.0140000 R$ 0.00
INSUTVIO 38383 LIXA D'AGUA EÍVI FOLHA. GRAO 1OO UN 0.0200000 R$ 0.00

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
FNCARGOS COÀíPI FI\íFNTARFS

H 0,0890000 R$ 0,00

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0890000 R$ 0,00

coMPosrÇÃo 007 - ToTAL R$ 0,00

rMPERMEABrLrzAcAocoMr'-t§,Tijr"ár=^="rr:RESTNAACRíLTCABASEÁGUA,coMPosrçÃo oos

Serviço Unid. Quant. Valor R$ Total R$

INSUMO 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0.2000000 R$ 0.00
COMPOSICAO 8831 0 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3440000 R$ 0.00
COIVIPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.0860000 R$ 0.00

PLACA DE STNALTZAÇÃO REFLETTVA 50X35CM - IDENTIFTCAçÃO PARA
ESTACTONAMENTO, VAGA DE ACESS|B|LIDADE - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO

UN

Base 7391612 Serviço Unid Quant. Valor R$ Total R$

INSUI\íO 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,2OX40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
tr trtrNNA PHII I IPS

UN 6,000000 R$ 0,00

INSUMO 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTT IRA RtrFI FTIVA

M2 0,175000

COt\íPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.622222 R$ 0.00

\â

M2

Base 95626

H

3OMPOSTÇÃO OO8 - TOTAL R{ R$ 0,00

coMPosrÇÃo ooe

R$ 0,00

R$ 0,00



coMPosrÇÃo 01o
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO

FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO
UN

Serviço Unid. Quant. Valor R$ Total R$

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 tUM
íNBR 5688)

UN 1,000000 R$ 0,00

INSUMO 3931 I TERIMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000000 R$ 0,00

INSUMO 20078
I PASTA LUBRIFICANTE PARA. TUBOS E CONEXOES CO[/ JUNTA

ELASTICA (USO EM PVC, /'.CO, POLiETILENO E OUTROS) ( DE
*don* G\

UN 0,020000 R$ 0,00

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEM ENTARES

H 0,130000 R$ 0,00

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COIVIPLEI\íENTARES

H 0,1 30000 R$ 0,00

coMPosrÇÃo 010 - ToTAL R§

Base 8973í

R$ 0,00

§\



cÂÀ^nnq MUNIctPAL
sÃo GABRIEL Do oESTE

Compromisso com o Cidadão

ESTADO DE MATO GROSSO DO sUL

PROCBSSO LICITATORIO N. O2Il2019

TOMADA DE PREÇOS N. 001/2019

MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE SOCIAL

Nome da Empresa)
n. situada (endereço completo)

, por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade

e do CPF n. DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.

9.854, de27 deoutubro de1999, quenãoempregamenordedezoitoanosemtrabalhonoturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.

(local), _ de de 2019.

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do

representante legal da empresa

52

Processo Licitatório n. 02112019 - Tomada de Preços n. 001/20 I 9 - contratação de empresa especializada para a

execução de serviços de reforma e fechamento do estacionamento com coberfura, com construção de guarita com
banheiro e copa, e pintura interna e externa geral da Càmara Municipal de São Gabriel do Oeste.
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,CNPJ/MF
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CAMARA MUNTCIPAL
sÂo GAERIEL DO OESTE

Compromisso com o Cidadão

ESIADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO LICITATORIO N. O2II20I9

TOMADA DE PREÇOS N. 001/2019

MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XIV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITE DO EDITAL

§ome da Empresa)

n. situada (endereço completo)

, por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr (a) portador(a) da Carteira de Identidade

e do CPF n. , DECLARA, sob as

penas da lei, de que conhece e aceita o teor completo do Edital oriundo do Processo Licitatório n.

02112019, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e

informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto desta licitação.

(local), _ de de2019

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do

representante legal da empresa

,CNPJ/MF

53
Processo Licitatório n. 021 120 l9 - Tomada de Preços n.00112019 - contratação de empresa especializada para a
execução de serviços de reforma e fechamento do estacionamento com cobertura, com construção de guarita com

banheiro e copa, e pintura interna e extema geral da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste.
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CÂ,Ulnq MUNICIPAL
SÃO GABRIEL DO OESTE

Compromisso com o Cidadão

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO LICITATORIO N. 021/2019

TOMADA DE PREÇOS N. 001/2019

MENOR PREÇO GLOBAL

ANEXO XV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS, INSTALAÇÕES E CORPO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Nome da Empresa) CNP.I/MF

n. situada (endereço completo)

, por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade

edoCPFn DECLARA, sob as

penas da lei, que possui disponibilidade de todo os equipamentos, materiais, instalações e corpo

técnico especializado, necessários e essenciais para o fiel cumprimento do objeto desta licitação.

(local), _ de de 2019.

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do

representante legal da empresa

Processo Licitatório n.021/2019 - Tomada de Preços n. 001/20 l9 - contratação de empresa especializada para a
execução de serviços de reforma e fechamento do estacionamento com cobertura, com construção de guarita com

banheiro e copa, e pintura interna e externa geral da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste.
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