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CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL Nº 
004/2022 

(Processo LC n° 619/2022) 
 

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONS ERVAÇÃO 
DO PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO E PRÉDIO ANEXO 

 
 

 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL - RS , torna público, para conhecimento dos 
interessados que, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, fará realizar 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITAL Nº 
004/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL , mediante as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos, para a execução dos serviços de que trata o objeto descrito no Item 4.  
 
 
2. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E INÍCIO DA SESSÃO P ÚBLICA 
 
2.1. RECEBIMENTO DE ENVELOPES: até às 09:45 horas, do dia 24/06/2022, na Rua João 
Manoel, nº 508, na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de São Gabriel e até as 
10:00 horas, do dia 24/06/2022, na Rua João Manoel, nº 508, na Sala de Licitações da 
Diretoria de Compras, para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitação, e 
nº 02, com a proposta. 
 
2.1.1. Cep.: 97.300-228 – SÃO GABRIEL/RS 
 
2.2. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 10:00 horas, do dia 24/06/2022, na Sala de 
Licitações da Diretoria de Compras, e prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e 
a abertura dos envelopes. 
 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVOLOPES E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
3.3. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados 
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 
os seguintes dizeres, como sugestão: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/RS 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO – DIRETORIA DE COMPRAS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITA L Nº 004/2022 
ENVELOPE DE Nº. 1 – “HABILITAÇÃO” 
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A RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE _________ 
CNPJ DA EMPRESA ____________ 
TELEFONE: ______________ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL/RS 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO – DIRETORIA DE COMPRAS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇO – EDITA L Nº 004/2022 
ENVELOPE DE Nº. 2 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 
A RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE _________ 
CNPJ DA EMPRESA ____________ 
TELEFONE: _______________ 
 
 
3.4. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, 
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas 
e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência 
deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço 
indicado no Item 2 deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados. 
 
3.5. Solicita-se que os documentos pertinentes e exigidos neste edital, a serem apresentados nos 
Envelopes nº 01 e 02, sejam entregues numerados sequencialmente e na ordem apresentada nos 
itens neste edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 
 
 
4. DO OBJETO 
 
4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação 
Eventual e Futura de serviços de restauração arquitetônica das fachadas e reforma, com 
fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão de obra, a serem realizados no 
Palácio Plácido de Castro e Prédio anexo da Prefeitura Municipal, conforme Termo de 
Referência e demais anexos. (MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA 
PARA CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO E PRÉ DIO ANEXO). 
 
4.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL , observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
5.1. As despesas correrão à conta da seguinte rubrica orçamentária: 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

11677 
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6. CONSULTAS DE CARÁTER TÉCNICO OU LEGAL E IMPUGNAÇ ÕES 
 
6.1. O Edital se encontra à disposição dos interessados para exame e aquisição na sede da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel, Diretoria de Compras, Rua João Manoel, nº 508, e poderá 
ser visualizado no site da Prefeitura ou poderá ser solicitado o seu envio por email para 
compras.licitacao@saogabriel.rs.gov.br. 
 
6.2. A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal, na interpretação dos termos deste 
Edital, poderá enviar sua consulta através do e-mail: compras.licitacao@saogabriel.rs.gov.br ou 
diretoria.compras@saogabriel.rs.gov.br , até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
abertura dos envelopes de habilitação. 
 
6.3. A resposta ao pedido de esclarecimento formulado será divulgada mediante envio de e-mail 
a todas às participantes conhecidas até o momento do envio ou no site da Prefeitura Municipal de 
São Gabriel, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de 
habilitação. 
 
6.4. Qualquer cidadão poderá impugnar este Edital de Licitação por irregularidade na aplicação 
da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a abertura dos envelopes de habilitação. 
 
6.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a Administração 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
6.6. As respostas às impugnações, quando acolhidas ou não, serão respondidas via e-mail ou no 
site da Prefeitura Municipal de São Gabriel. 
 
 
7. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 
deverão estar devidamente representados por: 
 
7.1.1.Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa 
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, sendo 
que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
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7.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 
particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 
empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação 
oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em 
vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste 
último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso 
de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
 
7.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 
 
7.3. O documento de credenciamento poderá ser apresentado à CPL no início dos trabalhos, isto 
é, antes da abertura dos envelopes da “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, ou 
quando esta o exigir. 
 
7.4. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar e responder em seu nome. 
 
 
8. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
8.1. Certidão Simplificada da Junta Comercial de enquadramento da licitante como 
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP da Lei Complementar n. 123, de 2006. 
 
8.1.1. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou 
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação 
das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. 
 
8.1.2.  Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para 
verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercício 
anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite 
proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no 
exercício considerado. 
 
8.1.3. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 
exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela 
recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 
 
8.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação, nos termos do art.9 da Lei 
8666/93: 
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8.2.1. O autor do Projeto Básico e Executivo seja pessoa física ou jurídica; 
8.2.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente acionista ou detentor de mais de 
05% (cinco por cento) do capital, com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 
8.2.3. Servidor, empregado ou dirigente da Prefeitura Municipal de São Gabriel/RS, e membros 
da Comissão Permanente de Licitação; 
8.2.4. Para efeito do subitem 8.2, considera-se participação indireta, para fins do disposto no 
artigo 9°, § 3° e 4º da Lei 8.666/93, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, 
os membros da Comissão de Licitação, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos 
e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 
8.2.5. É vedada a participação de licitantes que sejam declaradas inidôneas para licitar e estejam 
suspensas de participar em licitação e impedidas de licitar ou contratar com a Administração 
Direta ou Indireta da União, Estado, Municípios e do Distrito Federal, enquanto perdurem seus 
efeitos (art. 6º, XI e XII c/c 87. III e IV, da Lei nº 8.666/93). 
8.2.6. No caso de participação de duas ou mais empresas com sócios em comum, de 
conformidade com o previsto na Lei n.º 5980 de 18 de agosto de 2017. 
8.2.6.1. A Administração considerará, para cômputo do número mínimo de concorrentes por 
certame, o somatório do número de empresas concorrentes com sócios em comum como sendo 
apenas um participante, ficando, nesse caso, garantida a participação de todas as empresas no 
certame. 
8.2.6.2. Deve ser solicitado às empresas participantes do certame, como informação 
complementar, relação nominal dos proprietários, a qualquer título, das empresas participantes 
do certame licitatório. 
8.2.6.3. A Comissão poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
para verificar as condições de habilitação dos licitantes quanto aos membros da diretoria das 
empresas. 
8.2.7. Fica proibida a participação de empresas com sócios em comum nas modalidades convite, 
contratação por dispensa de licitação, existência de relação entre as licitantes e a empresa 
responsável pela elaboração do projeto executivo e contratação de uma das empresas para 
fiscalizar serviço prestado por outra. 
8.2.8. Não poderão participar empresas que se encontram sob falência, concordata, recuperação 
judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, entidades empresariais 
estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa e judicialmente. 
8.2.9. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação. 
8.2.10. Instituições estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 
8.2.11. Fica vedada a formação de consórcios. 
 
8.2.12. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993. 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  

                   PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO 
 

                      Secretaria Municipal da Fazenda 
                         Diretoria de Compras 

 

 

6 

8.2.13. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 
que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  
8.3. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante poderá realizar vistoria 
nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 
esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas, e das 13:30 horas as 17:00 
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (55) 3232-2988 ou 3607, 
ramal 227 (Secretaria Municipal de Administração). 
8.3.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o 5º (quinto) dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
8.3.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
8.3.3. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações 
de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais 
da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços 
decorrentes. 
 
 
9.  DO PROCEDIMENTO 
 
9.1. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes de 
“Habilitação”  e “Proposta Comercial” até o dia, horário e local já fixados no edital. 
 
9.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de interessada retardatária, a não ser 
como ouvinte. 
 
9.3. Uma vez iniciado o procedimento de credenciamento dos representantes das licitantes não 
serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final deste Certame, 
ressalvado o disposto neste edital. 
 
9.4. Na sessão de abertura, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão 
abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Permanente de Licitação, que fará a 
conferência e dará vista na documentação, a qual deverá ser rubricada por todas as licitantes ou 
por seus representantes legais presentes. 
 
9.5. Abertos os envelopes relativos à “Habilitação”,  a Comissão Permanente de Licitação, a seu 
juízo exclusivo, poderá apreciar imediatamente os documentos de cada licitante e, na mesma 
sessão, proceder ao julgamento da fase habilitatória, divulgar o nome das empresas habilitadas e 
das que forem julgadas inabilitadas e, no caso das demais licitantes, em sua integralidade, 
renunciarem expressamente ao direito de interpor recurso em face do julgamento da CPL, o 
envelope “Proposta Comercial” de cada uma das inabilitadas, devidamente lacrados, deverá ser 
devolvido ao representante da licitante. 
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9.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos nos envelopes 
de “Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Certame ou com 
irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.7. A juízo da CPL, a sessão para análise da documentação poderá ser suspensa para a 
realização de diligências ou consultas necessárias, após as quais a CPL decidirá sobre a 
habilitação ou não de cada licitante e comunicará o resultado do julgamento nas formas previstas 
neste edital. 
 
9.8. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela CPL e 
conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da 
habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, diretamente aos licitantes ou mediante 
publicação de aviso nos jornais respectivos ou na imprensa oficial do Município – Diário 
Eletrônico da Famurs. 
 
9.9. As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta Comercial” 
sob a guarda da CPL, devidamente rubricados no fecho pelos representantes legais das licitantes 
presentes. 
 
9.10. No dia designado pela CPL, após o julgamento da habilitação, informados os inabilitados e 
devolvidos seus envelopes lacrados de propostas, os demais, contendo a “Proposta Comercial” 
das empresas habilitadas serão abertos se: 
 
9.10.1. Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao 
direito de interposição de recurso; 
9.10.2. Após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; 
9.10.3. Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto. 
 
9.11.As aberturas dos envelopes de “Habilitação” e “Proposta” serão realizadas em sessão 
pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes. 
 
9.12. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 
 
9.13. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta” 
em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas 
apresentadas com os requisitos do edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, 
ficarão em poder da CPL até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos. 
 
9.14. Após a fase de habilitação não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
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9.15. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá 
desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento. 
 
9.16. É facultada à CPL ou à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Certame, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas. 
 
9.17. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição das 
mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do transcurso do prazo legal para 
interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os 
recursos interpostos, após o que poderão ser destruídos pela CPL. 
 
 
10.  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 
10.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA : 

 
a)   registro comercial, no caso de empresa individual; 
b)  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c)   prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
10.2. REGULARIDADE FISCAL :  
 
 a) prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como 
cumprimento com os Encargos Sociais instituídos em Lei, Estadual e Municipal, sendo a última 
do domicílio ou sede da licitante; 
 
     b) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

 
 

10.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA : 
 

a) Certidão Negativa de Falências, Concordatas e Recuperações; ou, se for o caso, Certidão de 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa 
jurídica ou do empresário individual, acompanhada da comprovação do Plano de Recuperação 
já acolhido ou homologado, conforme o caso, pelo juízo competente e em pleno vigor, sem 
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prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos 
do edital. 
a.1) A data de expedição da certidão judicial acima (item alínea “a”) não poderá anteceder a 
60 (sessenta) dias da abertura do certame. 
a.2) Se a licitante não for sujeita ao regime falimentar, a certidão mencionada deverá ser 
substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil, ou documento equivalente. 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
sua substituição por balanço ou balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. 
b.1) Somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal poderão 
comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes mensais, conforme 
disposto na Lei Federal nº 8.541/1992; 
b.2) Serão considerados como na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contáveis assim apresentados: 
b.2.1) Na sociedade empresária regida pela Lei nº 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante 
documento publicado em Diário Oficial ou em Jornal de Grande Circulação; 
b.2.2) As empresas desobrigadas a adotar a ECD – Escrituração Contábil Digital e que não 
tenham optado por esse meio, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis, extraídos do Livro Diário, contendo Termo de Abertura e de Encerramento, através 
de Cópia Autenticada, Registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos para Sociedade Simples; 
b.2.3) Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituração 
Contábil Digital (ECD) deverão apresentar a impressão do arquivo gerado pelo SPED Contábil 
constando o Termo de Abertura e Encerramento com o termo de autenticação eletrônica gerada 
pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstração de Resultado do Exercício. 
 
A empresa que não tiver alcançado os índices exigidos, será considerada inabilitada. 
 
Índice de Liquidez Geral (LG): Ativo Circulante+Ativo Realizável à Longo  ≥ 1,0 

                               Passivo Circulante+Passivo Não Circulante 
 
Índice de Liquidez Corrente (LC): Ativo Circulante     ≥  1,0 
                                                       Passivo Circulante 
 
Índice de Solvência Geral (ISG):  Ativo Total       ≥  1,0 
                                                     Passivo Circulante+Passivo Não Circulante 
 
 
10.4. Declaração de que não foi declarada inidônea nem está suspensa do direito de licitar ou 
contratar com a Administração Pública e que comunicará a esta Administração a superveniência 
de fato impeditivo da habilitação, conforme modelo anexo (Anexo VI); 
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10.5. Declaração de que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e 
Decreto Federal nº 4.358/2002, conforme modelo anexo (Anexo VII); 
 
 
10.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA :  
 
Para o desenvolvimento do serviço, a empresa deverá comprovar experiência em serviços de 
arquitetura e engenharia de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva, através dos seguintes 
documentos: 
 
a) Certidão atualizada de Registro da empresa no CREA – CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRONOMIA OU CAU – CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA, 
indicando que a mesma desempenha atividade de construção civil. 
 
a.1) Caso a licitante ou responsável técnico esteja inscrito no CREA de outro Estado, o 
documento indicado acima deverá estar com o VISTO do CREA/RS. 
 
b) Atestado (s) de desempenho anterior em nome da licitante, expedido (s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, contendo, para fins de verificação da compatibilidade e 
pertinência do seu conteúdo em relação ao objeto desta licitação, as características na forma 
abaixo indicada: 
 
- Execução de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva de edificação com mais de um 
pavimento; 
- Execução de serviços em Prédios Tombados. 
 
c) Declaração de cumprimento do estabelecido na NR 4 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO, e suas alterações, 
comprovando dispor dos profissionais necessários a atender as normas técnicas de segurança 
do trabalho de acordo com o porte da obra e da empresa; 
 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho 
de 2011; 
 
e) Atestado de Vistoria Técnica às edificações para avaliação dos serviços que deverão ser 
desenvolvidos pela empresa executora, a ser emitida pela Secretaria Municipal de 
Administração, de que a empresa tem total conhecimento das suas reais condições. 
 
g.1.) As licitantes deverão solicitar a vistoria ao local das obras até o 5º (quinto) dia útil que 
anteceder a abertura da licitação. 
 
g.2.) A vistoria deverá ser realizada por representante da empresa, e deverá ser marcado com 
antecedência na Secretaria Municipal de Administração. 
 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  

                   PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO 
 

                      Secretaria Municipal da Fazenda 
                         Diretoria de Compras 

 

 

11 

g.3.) É exigido dos licitantes que conheçam os locais dos serviços e que obtenham, sob sua única 
responsabilidade, informações que lhes possam parecer necessárias ao preparo da proposta. 
 
g4.) As visitas serão realizadas por pelo menos um dos representantes da empresa, em dias a 
serem agendados junto a Secretaria Municipal de Administração pelo telefone (55) 3232-2988, 
ramal 227 e/ou e-mail administração.protocolo2@saogabriel.rs.gov.br . Para as proponentes 
que comparecerem, será emitido um atestado de visita, conforme Anexo XI. Os optantes pelo 
não comparecimento, deverão preencher o termo de ciência e responsabilidade do Anexo XII.  
 
 
A -  Observações Importantes: 

 
Observação 1: Sugere-se às licitantes apresentar no envelope nº 01 (Habilitação) declaração de 
que abrem mão do prazo recursal, no caso de serem habilitadas. 

  
      A.1. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 

45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 
6.18 e 7.3, deste edital, deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do 
credenciamento, declaração, firmada por contador (ou técnico contábil) ou certidão 
simplificada expedida pela Junta Comercial, de que se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

 
A.1.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta 

até o limite de R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais) gozarão dos benefícios 
previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 
11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento 
do credenciamento, declaração, firmada por contador (ou técnico contábil) ou certidão 
simplificada expedida pela Junta Comercial, de que se enquadram no limite de receita 
referido anteriormente. 

 

     A.1.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa 
que atender ao item A.1.2., que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias 
úteis (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014), a contar da data em que for 
declarada como vencedora do certame. 

     A.1.3. O prazo de que trata o item A.1.2. poderá ser prorrogado uma única 
vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

     A.1.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item A.1.2., 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 
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sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
A.1.5. Os documentos de habilitação e referidos neste edital, poderão ser 

apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial, conforme o expresso 
no Artigo 32 da Lei nº 8.666/93. Sendo que os documentos extraídos de sistemas informatizados 
(internet) ficam sujeitos à verificação de sua autenticidade pela Administração. 
 

A.1.5.1. Os documentos apresentados em originais ficarão retidos no processo 
licitatório e serão desentranhados mediante requerimento de substituição por cópia autenticada. 
 
 
11. DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 
 
 
11.1. O envelope nº 02 - deverá conter a Proposta, que, sob pena da proponente ser 
desclassificada, deverá preencher, obrigatoriamente, os seguintes requisitos: 

 
a) APRESENTAR PROPOSTA conforme Projeto de Manutenção, Planilha 

Orçamentária, e Composição do BDI (anexos).  
 
a1) a proposta deverá ser efetuada de forma específica de acordo com o solicitado, 

apresentando o preço unitário orçado, por item, os totais e globais para execução das obras e 
serviços, apontados em Planilha Orçamentária e de acordo com as Especificações Técnicas, de 
forma clara, datilografada ou digitada em uma via sem emendas, rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, devendo ser cotado em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por 
extenso; 

 
a2) as planilhas orçamentárias deverão ser preenchidas conforme modelos 

apresentados em anexo, para as obras e serviços listados e o preço orçado total resultante, 
englobando todas as etapas executórias. Em caso de divergência entre os valores unitários e 
totais, serão considerados os primeiros e entre os expressos em algarismos e por extenso, será 
considerado este último.  

 
Obs. 1.: Os valores unitários orçados pelas empresas não poderão ser maiores que os 
previstos na planilha orçamentária da Prefeitura Municipal, acrescidos de um BDI de 
26,68%. 
 
Obs. 2.: Na Planilha Orçamentária do Projeto já está previsto o percentual de Benefícios e 
Despesas Indiretas (BDI). 
 
 

a3) indicar a razão social da licitante; 
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a4) ser datada, assinada a última página e rubricadas as demais folhas pela 

proponente, acompanhada, quando ilegível a assinatura do (s) responsável (eis), do respectivo 
nome e função na empresa de modo a identificá-lo. OBS.: Além da assinatura do responsável 
pela empresa, também deverá constar a assinatura do responsável técnico, indicando o n° da 
carteira profissional; 

 
                    a5) a licitante deverá considerar inclusas nos valores propostos todas as despesas, 
inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas 
exigidas por normas técnicas oficiais que possam influir direta ou indiretamente no custo da 
execução das obras/serviços e, ainda, as despesas relativas à desmobilização de pessoal, máquina 
e equipamentos.  
 

       a6) deverão ser consideradas na composição de serviços e respectivos preços 
unitários, todos os custos globais dos serviços, inclusive: 

* Mão-de-obra: pessoal, transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e 
social, equipamentos de proteção individual tais como: luvas, botas, capacetes, máscaras e 
quaisquer outros necessários à segurança pessoal. Não se admitirá operários ou qualquer 
pessoa trabalhando na obra, sem uniforme e equipamento de segurança; 

* Veículos e Equipamentos: operação e manutenção de todos os veículos e 
equipamentos de sua propriedade necessários à execução das obras serão de sua inteira 
responsabilidade; 

* Ferramentas, aparelhos e instrumentos: operação e manutenção de ferramentas, 
aparelhos e instrumentos de sua propriedade, necessários à implantação das obras serão de sua 
inteira responsabilidade; 

* Segurança e vigilância: fornecimento, operação e manutenção de equipamentos contra 
fogo e todos os demais destinados à prevenção de acidentes (EPI´s), assim como pessoal 
habilitado para vigilância das obras. 

* Ônus diretos e indiretos: encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, 
amortizações, seguros, juros, lucros e riscos, horas improdutivas de mão-de-obra e 
equipamentos; 

* Realização de ensaios e teste de materiais: quando previstos em projeto ou exigidos 
pela Fiscalização da Prefeitura, sendo que o ônus decorrente de tais ensaios correm por conta 
exclusiva da contratada. 

 
Todos os materiais necessários à execução das obras devem atender às especificações e 

normas técnicas específicas. 
 
Obs. 01: A omissão ou incorreção de qualquer item da planilha de preços não desobriga a 
contratada de executar o serviço ou fornecer o equipamento, sem qualquer custo adicional 
para a contratante. 
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Obs. 02: Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
Obs. 03: O julgamento será pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
Obs. 04: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também 
em eventual contratação. 
 
11.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da 
proposta financeira. 

 
11.3. Abertos os envelopes contendo a Documentação para habilitação não caberá cancelamento, 
retificação de preços ou alterações nas condições estabelecidas na proposta e nem desistência da 
mesma, salvo no último caso, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão.     

 
11.4. Dos atos de abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as 
propostas se lavrarão atas, que serão assinadas pelos licitantes presentes e pela Comissão.  

 
11.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
11.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto. 
 
12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
12.1. A empresa que apresentar a proposta com o MENOR PREÇO GLOBAL será considerada 
a vencedora do certame. 

12.2. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, serão 
acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo 
previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos na 
planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 
equipamentos a serem utilizados na obra. 

12.3. Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de 
equipamentos da licitante a serem utilizados na obra, deverão fazer parte do contrato e 
comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal. 
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12.4. A Comissão, após o exame das propostas e a classificação das proponentes, através de 
quadro comparativo contendo os preços ofertados pelas licitantes, declarará a vencedora. 

 
12.5. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas, será observado o que dispõe o 
parágrafo 2º, do art. 45 da Lei Federal N.º 8.666/93 (critério de sorteio, em ato público, com 
a convocação prévia de todos os licitantes). Observar item 7 deste edital. 

 
12.6. A proposta financeira deverá subordinar-se às normas e condições deste edital. Quaisquer 
inserções na proposta que visem à criação, modificação ou extinção de direitos não previsto no 
edital serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que subordinar-se ao 
instrumento convocatório. 

 
12.7. A adjudicação será feita no todo. 

 
12.8. No caso de inabilitação ou desclassificação de todas as proponentes, será ofertado o prazo 
de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem novos documentos ou propostas escoimadas dos 
vícios que levaram a inabilitação ou desclassificação. 

 
12.9. A Comissão de licitações poderá suspender os trabalhos, para melhor análise das propostas 
apresentadas, marcando então nova data para divulgação do julgamento. 

 
12.10. Não serão conhecidas vantagens não pedidas e não admitidas neste Edital. 

 
 
13. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

13.1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 
A.1.2., deste edital. 

13.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais 
ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

13.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da 
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 
definitivo do recurso interposto. 

13.4. Ocorrendo o empate, na forma dos itens anteriores, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta 
de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias,  nova proposta, por escrito, 
inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 
vencedora do certame. 
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b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 
da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 
facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno 
porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item A.1.2. deste 
edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste 
item. 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou 
cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em 
serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

13.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 
exigências do item 13.4. deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante 
detentor da proposta originariamente de menor valor. 

13.6. O disposto nos itens 13.1 à 13.5, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item A.1.2., deste edital). 

13.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 
público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 
 
 
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
14.1. Dos atos praticados no processo licitatório, caberá recurso nos termos que dispõe o art. 109 
da Lei Federal Nº 8.666/93. 
 
14.2. Caberá recurso das decisões proferidas pela Comissão, devendo ser interposto no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses habilitação ou inabilitação da licitante e de julgamento das 
propostas, podendo, quando presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi proferida a 
decisão, ser feita por comunicação direta aos interessados e registro em ata. 

 
14.3. Os recursos serão interpostos, por escrito, perante a Comissão de Licitações e dirigidos ao 
Prefeito Municipal, registrando-se a data e a hora de sua entrega, mediante protocolo, até o 
último dia do prazo do item anterior. 

 
14.4. Decorrido o prazo do item 8.2, sem interposição de recurso voluntário, a Comissão 
remeterá o processo ao Prefeito Municipal, com vistas a homologação e adjudicação. 

 
14.5. Interposto o recurso voluntário, abrir-se-á vista do mesmo às licitantes, pelo prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 

 
14.6. Impugnado ou não o recurso voluntário, a Comissão de Licitação o apreciará, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, podendo realizar instrução complementar, e decidirá, motivadamente, pela 
manutenção ou reforma do ato recorrido, submetendo o processo ao Prefeito Municipal. 
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14.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 
 
15. PAGAMENTO 

 
15.1. Os pagamentos dos serviços executados serão efetuados de acordo com a execução das 
frentes de serviço (que podem contemplar mais de um serviço da planilha) efetivamente 
concluídas e aceitas, de acordo com as medições elaboradas pela fiscalização do contratante. 
 
15.1.1.Os pagamentos serão mensais, após e quando forem executados os serviços, efetuados 
conforme boletins de medição, que serão emitidos pela fiscalização dos serviços, os pagamentos 
serão efetuados até 20 (vinte) dias subseqüentes ao Recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, devendo ser anexados os demais documentos exigidos para a liberação de 
pagamento. 

 
15.1.2. Documentação necessária para liberação de pagamento: 
 
- Na liberação da medição é obrigatório a apresentação dos seguintes documentos, 
conforme o caso: 
 
a) os operários deverão estar todos uniformizados e usar equipamentos de segurança (capacetes, 
botinas, etc.); 
b) matricula da obra junto ao INSS (CNO – IN. RFB Nº 1845, DE 22 DE DEZEMBRO DE 
2018); 
c) relação de todos os operários da obra, devendo esta ser atualizada sempre que houver 
modificação na relação dos operários; 
d) ART de execução da obra vinculada a ART de projeto. 
                    
15.1.3. Nas liberações de medição deverão ser apresentados junto com os pedidos de liberação 
de pagamento, cópias autenticadas da Folha de Pagamento, comprovantes dos Recolhimentos do 
INSS e FGTS, dos empregados efetivamente lotados na obra, conforme relação apresentada 
anteriormente. 
 
15.1.4. A liberação da última parcela está condicionada a apresentação da CND da Obra, emitida 
pelo INSS na conclusão da obra e Termo de Recebimento Final da Comissão de Recebimento de 
Obras e Engenharia. 

 
 

15.2. O Município deverá reter o correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor total da 
fatura, sendo permitido a dedução dos valores relativos ao material e locação de equipamentos, 
desde que discriminados na proposta financeira, no contrato e na nota fiscal, conforme Instrução 
Normativa 971/2009 da RFB; 
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15.3. O pagamento será mediante CND do ISSQN para empresas com sede no Município ou 
Guia de retenção de ISSQN para empresas com sede fora do Município, conforme Lei Municipal 
nº 2556/01. 

 
15.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que 
isso gere direito ao pleito de atualização. 
 
16.4. Conforme Decreto Executivo nº 040/2022, a contratada, quando do faturamento dos bens 
e serviços prestados, deverão emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção 
dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, ou a que vier a 
substituí-la e, informar no documento fiscal o valor do Imposto de Renda a ser retido. 
 
 
 
16. REGISTRO DE PREÇOS (Fundamento Legal, regras) e PRAZOS  
 
16.1. O sistema de Registro de Preços é um procedimento de compras, previsto no art. 15 da Lei 
nº 8.666/93, no Decreto Federal nº 3.020/15 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 
041/2010, que poderá ser realizado por meio das modalidades Concorrência Pública ou Pregão, 
do tipo Menor Preço, segundo o qual os interessados em fornecer os objetos e/ou serviços à 
Administração Pública, concordam em manter registrados os seus preços e a fornecê-los, quando 
solicitados, conforme conveniência da Administração, durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 
 
16.2. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da publicação da ata final, 
sendo inadmitida a sua prorrogação. 
 
16.3. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de São Gabriel a 
firmas as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições. 
 
16.4. A Secretaria Municipal de Administração deverá, por ocasião da homologação da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, designar um servidor para acompanhar e fiscalizar o objeto 
licitado. 
 
16.5. Aos Registros de Preços realizados por este Município, somente é permitido a participação, 
por adesão/carona, de órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, conforme 
Decreto Executivo nº 015/2018, de 16 de março de 2018. 
 
16.6. Concluída a análise das propostas, lavrar-se-á a correspondente Ata de Julgamento e 
Classificação das Propostas, cujo resumo contendo o resultado classificatório será publicado na 
imprensa oficial, para ciência dos interessados e efeitos legais. 
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16.7. Homologado, pelo Prefeito Municipal, o resultado classificatório, os preços serão 
registrados no Sistema de Registro de Preços da Diretoria de Compras, que poderá convocar, 
quando necessário, à celebração das contratações decorrentes, mediante emissão da Ordem de 
Fornecimento pela Secretaria Solicitante, durante o período da sua vigência e nas condições 
deste Edital. 
 
16.8. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que 
deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao 
beneficiário do registro, em igualdade de condições. 
 
16.9. Não será permitida a participação de licitantes sob forma de consórcio. 
 
16.10. As condições expressas no presente Edital e em seus anexos são básicas para a 
contratualização do ajuste que deles decorrer. 
 
16.11. A contratualização do ajuste se dará mediante a formalização do respectivo instrumento 
contratual. 
 
16.12. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens deste instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes. 
 
16.13. O quantitativo decorrente das ADESÕES à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade ao QUÍNTUPLO do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 
 
16.14. No prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação a licitante 
vencedora deverá assinar o contrato do objeto licitado (quando a Administração necessitar) com 
o contratante, no Município de São Gabriel, na Prefeitura Municipal, podendo este prazo ser 
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso 
desde que ocorra um motivo justificado aceito pela Administração. 

 
16.15. Os serviços terão início na data da emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria 
Municipal de Administração com o prazo de execução a ser definido no documento emitido, 
para a execução de todos os serviços, estando sujeito às penalidades cabíveis, quando do não 
cumprimento do estipulado. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Eventuais solicitações de prorrogação de prazo deverão ser feitas por escrito e 
encaminhadas ao fiscal da obra para análise. 
 
16.15.1. O prazo de execução do serviço demandado será definido na Ordem de Serviço. 
 
16.15.2. Para os serviços com prazo de execução maior que 30 (trinta) dias, poderão ser 
realizadas medições mensais a critério da fiscalização e acordados previamente.  
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16.15.3. A empresa contratada deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis após a emissão da 
Ordem de Serviço, a relação nominal dos profissionais que serão disponibilizados para a 
execução dos serviços. 

 
16.15.4. Deverá ser emitida uma ART ou documento equivalente, conforme o conselho com o 
qual o profissional responsável técnico pela execução dos serviços tenha vínculo, referente à 
manutenção predial, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato. 
 
 
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. A recusa injustificada do licitante em assinar o instrumento de contrato no prazo 
estabelecido neste Edital, caracteriza inadimplemento total da obrigação, nos termos do art. 81 
da Lei n° 8.666/93, sujeitando o infrator à multa de 12% (doze por cento) sobre o valor do 
contrato.  
                    
17.2. Pela inexecução contratual a contratada se submeterá as seguintes penalidades: 
 
a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, limitado 
este a 30 (trinta) dias, após será considerado inexecução contratual; 
b) multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial, cumulada com a pena de suspensão do 
direito de licitar e contratar com o Município pelo período de 06 (seis) meses; 
c) multa de 12% (doze por cento) pela inexecução total do contrato cumulada com a pena de 
suspensão do direito de contratar e licitar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano. 
 
À contratada poderá ser aplicada a penalidade prevista no inciso IV do art. 87 da Lei Nº 
8.666/93, mediante devido processo legal. 
 
Obs.: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.  
 
 
18. DO RECEBIMENTO 
 
18.1. Executada a obra será recebida conforme dispõe o Art. 73, I “a” e “b”, e § 3º: 

 
a) provisoriamente em até 15 (quinze) dias, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do objeto com a especificação; 
 
b) definitivamente não podendo ultrapassar o prazo de 90 (noventa) dias, após verificação da 
qualidade do serviço e conseqüente aceitação.  
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18.2. O recebimento definitivo da obra não exime a licitante vencedora das responsabilidades 
legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 05 (cinco) anos durante as 
quais ficará obrigado a saná-los sem ônus para o Município. 

 
 
19. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 
19.2. A autoridade competente para a aprovação do processo licitatório poderá revogar este 
Edital por interesse público, devendo anulá-lo por ilegalidade, em despacho fundamentado (art. 
49 da Lei Federal nº 8.666/93). 

 
19.3. Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77, 78, 87 e 88 da Lei 
Federal n.º  8.666/93. 

 
19.4. A fiscalização dos serviços ficará a cargo do Departamento Técnico da SEMOU, que 
designará o fiscal, que poderá a qualquer tempo impugnar quaisquer serviços que tenham sido 
mal executados, ou executados em desacordo com o memorial descritivo ou apresentarem 
problemas de execução, sendo que a contratada terá de refazê-los sem qualquer custo adicional 
ao contratante. 

 
19.4.1. Além do fiscal dos serviços, a Secretaria Municipal de Administração designará um (a) 
servidor (a) como fiscal do contrato. 

 
19.5. A contratada deverá fornecer todo o material e equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços a serem contratados conforme especificações dos serviços. Todos os 
materiais e execução dos serviços, respectivamente, a serem utilizados e executados deverão ser 
de 1ª (primeira) qualidade e de acordo com as Normas Técnicas Vigentes, reservando-se o 
direito à Administração (Fiscalização) de pedir a troca de qualquer material se entender que este 
não é de 1ª qualidade, ou não é o especificado nas Especificações de Serviços. 

 
19.6. A empresa contratada deverá cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares 
sobre a segurança do trabalho, ficando sob sua responsabilidade fornecimento de EPI`s 
(Equipamentos de Proteção Individuais) aos funcionários que estiverem trabalhando na obra, 
conforme Legislação vigente e Normas do Ministério do Trabalho; 

 
19.7. A empresa contratada deverá obedecer e realizar todo o disposto neste Edital, Instrumento 
Contratual, Memorial Descritivo/Termo de Referência, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico-Financeiro e Projetos, anexos ao presente edital, bem como todos os materiais necessários 
à execução das obras deverão estar em conformidade com os anexos, sendo que quaisquer 
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dúvidas, deverão ser solicitadas, por escrito, ao profissional responsável pela fiscalização da 
obra. 

 
19.8. Deverá a contratada, para a fiel observância e perfeita execução dos serviços,  manter na 
obra pessoal técnico habilitado, e obrigar-se-á a prestar assistência técnica e administrativa, com 
a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais, 
além de fornecer e conservar no canteiro de obras, os equipamentos mecânicos e o ferramental 
indispensável ao desenvolvimento dos trabalhos, bem como todos os materiais necessários e 
mão-de-obra adequada à natureza dos serviços. 

 
19.9. A empresa contratada deverá executar os serviços, conforme Especificações do Edital e 
Contrato, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma físico-Financeiro, e em 
estrita conformidade com os Projetos e plantas, sendo que quaisquer dúvidas deverão ser 
solicitadas por escrito ao profissional responsável pela fiscalização da obra, para apreciação da 
solicitação. 

 
19.10.  A empresa contratada deverá estar cadastrada, ou efetuar seu cadastro junto a Secretaria 
Municipal da Fazenda deste Município para recolhimento do ISSQN, caso não possua.  
 
19.11. Ao presente edital é parte integrante a Minuta do Contrato em todas suas cláusulas e 
disposições, principalmente no que se refere à Cláusula Sexta – Dos Direitos e Obrigações das 
partes, bem como os demais anexos referidos no item 19.20. deste edital. 

 
19.12. Ficará a cargo da empresa contratada o fornecimento de Registro das Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 
do Rio Grande do Sul e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), referente à execução da obra, bem como fornecer, sempre que 
solicitado pela contratante, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento 
dos encargos sociais e trabalhistas, ficando à cargo do contratante as ARTs e RRTs relativas aos 
projetos e orçamentos da obra. 
 
19.13. Qualquer esclarecimento referente ao presente Edital poderá ser solicitado na Secretaria 
Municipal da Fazenda – Diretoria de Compras, no horário de expediente da Prefeitura, ou pelo 
fone: (055) 3237 – 1374, Ramal 253, ou (055) 3237-1376. 
 
19.14. Fica permitida, nos termos do Artigo 78, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, a ocorrência de 
fusão, cisão ou incorporação pela empresa contratada, em prol da continuidade do serviço 
público e do interesse público, desde que atendidos os seguintes pressupostos: 
 

a) Sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação; 
b) Não haja qualquer prejuízo para a fiel execução do contrato. 
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19.15.1. Em não sendo cumprido os requisitos acima elencados, deve ser operada a rescisão 
contratual com base no Artigo 78, inciso VI, caso a empresa oriunda da fusão, cisão, 
incorporação não comprove os requisitos mencionados. 
19.16. Que fique ciente o licitante vencedor de sua concordância com a adequação do projeto 
que integra este edital e alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer 
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do 
projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10 (dez) por cento do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do Artigo 65, da Lei nº 
8666/93. (Inciso II, Art. 13 do Decreto nº 7.983/2013). 
19.17. As especificações dos serviços atenderão as normativas da ABNT e práticas da 
Construção Civil, dentro dos Critérios do Termo de Referência/Memorial Descritivo e da 
Planilha Orçamentária.  
19.18. Para assinatura do contrato, a vencedora deverá apresentar comprovante de possuir, em 
seu quadro técnico, profissional com especialização ou acervo técnico reconhecido por ter 
trabalhado em manutenção, execução ou restauração de prédios tombados. Este profissional 
deverá acompanhar a execução dos serviços. A comprovação de aptidão para serviços em 
prédios tombados será feita pela apresentação de atestados, certificados, diplomas, declarações 
ou outros tipos de documentos comprobatórios.  
19.19. Observação ao Decreto Executivo nº 083/2021, que estabelece critérios para cálculo do 
BDI (Bonificação de Despesa Indireta) aplicados à orçamentos de referência de obras de 
engenharia – empreitada global no Município. 
 
19.20. Constituem anexos deste edital:  
 
I  – Termo de Referência dos Serviços e Especificações Técnicas; 
II –  Laudo Técnico de Inspeção Predial; 
III – Pranchas e ARTs; 
IV –  Planilha de Custos Unitários e Totais; 
V – Composição do BDI; 
VI – Cronograma Físico Financeiro; 
VII  – Minuta de Contrato; 
VIII – Modelo de declaração de idoneidade; 
IX – Modelo de declaração de cumprimento ao artigo 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal; 
X – Modelo de Declaração de Enquadramento à Lei Complementar nº 123/2006 (Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Cooperativas – itens 4.1.2 e 4.1.3). 
XI – Atestado de Visita; 
XII – Termo de Ciência e Responsabilidade; 
XIII – Minuta de Ata de Julgamento; 
XIV  – Minuta (Registro de Preços) para publicação. 
XV  – Planilha de Valores – simplificada 
XVI  – Decreto nº 083/2021 (PDF). 
 

Prefeitura Municipal de São Gabriel, em 17 de maio de 2022. 
 
 

                                                              Lucas Gonçalves Menezes, 
           Prefeito Municipal.           
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ANEXO VII 
 
 

CONTRATO Nº ____/2022 
 
 
 

MANUTENÇÃO PREDIAL 
PREVENTIVA E 
CORRETIVA PARA 
CONSERVAÇÃO  

 
Concorrência Pública nº 004/2022. 

Processo LC: 619 
Registro de Preços 

 
 

Contrato administrativo celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/RS,  
neste ato representado pelo Sr. Lucas Gonçalves Menezes, Prefeito Municipal, doravante 
denominado contratante e ___________________, inscrita no CNPJ nº _______________, com 
sede à rua _____________,__________, na cidade de __________________, denominada 
contratada, para a execução dos serviços descritos na cláusula primeira. 

 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do 

objeto contratado, descrito abaixo, constante no Edital modalidade Concorrência Pública nº 
004/2022, regendo-se pela Lei Federal Nº 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas 
condições contidas no instrumento convocatório e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras 
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 
 
                   CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
                  Contratação Eventual e Futura de serviços de restauração arquitetônica das 
fachadas e reforma, com fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão de obra, a 
serem realizados no Palácio Plácido de Castro e Prédio anexo da Prefeitura Municipal, 
conforme Termo de Referência e demais anexos. (MANUTENÇÃO PREDIAL 
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PLÁCIDO DE 
CASTRO E PRÉDIO ANEXO). 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA (DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO, 

DURANTE A VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS). 
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O Contratante pagará à Contratada o valor total de R$ ____________ 
(______________________), entendido como justo e suficiente para a execução do presente 
objeto, nos termos do edital e da proposta da contratada, e conforme Cronograma Físico-
Financeiro e Planilha Orçamentária. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 
As despesas correrão à conta da seguinte rubrica orçamentária: 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 
11677 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

4.1. Os pagamentos dos serviços executados serão efetuados de acordo com a execução das 
frentes de serviço (que podem contemplar mais de um serviço da planilha) efetivamente 
concluídas e aceitas, de acordo com as medições elaboradas pela fiscalização do contratante. 
 
4.1.1.Os pagamentos serão mensais, após e quando forem executados os serviços, efetuados 
conforme boletins de medição, que serão emitidos pela fiscalização dos serviços, os pagamentos 
serão efetuados até 20 (vinte) dias subseqüentes ao Recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, devendo ser anexados os demais documentos exigidos para a liberação de 
pagamento. 

 
4.1.2. Documentação necessária para liberação de pagamento: 
 
- Na liberação da medição é obrigatório a apresentação dos seguintes documentos, 
conforme o caso: 
 
a) os operários deverão estar todos uniformizados e usar equipamentos de segurança (capacetes, 
botinas, etc.); 
b) matricula da obra junto ao INSS (CNO – IN. RFB Nº 1845, DE 22 DE DEZEMBRO DE 
2018); 
c) relação de todos os operários da obra, devendo esta ser atualizada sempre que houver 
modificação na relação dos operários; 
d) ART de execução da obra vinculada a ART de projeto. 
                    
4.1.3. Nas liberações de medição deverão ser apresentados junto com os pedidos de liberação de 
pagamento, cópias autenticadas da Folha de Pagamento, comprovantes dos Recolhimentos do 
INSS e FGTS, dos empregados efetivamente lotados na obra, conforme relação apresentada 
anteriormente. 
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4.1.4. A liberação da última parcela está condicionada a apresentação da CND da Obra, emitida 
pelo INSS na conclusão da obra e Termo de Recebimento Final da Comissão de Recebimento de 
Obras e Engenharia. 
 
4.2. O Município deverá reter o correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor total da 
fatura, sendo permitido a dedução dos valores relativos ao material e locação de equipamentos, 
desde que discriminados na proposta financeira, no contrato e na nota fiscal, conforme Instrução 
Normativa 971/2009 da RFB; 

 
4.3. O pagamento será mediante CND do ISSQN para empresas com sede no Município ou Guia 
de retenção de ISSQN para empresas com sede fora do Município, conforme Lei Municipal nº 
2556/01. 

 
4.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que 
isso gere direito ao pleito de atualização. 
 
4.5. Conforme Decreto Executivo nº 040/2022, a contratada, quando do faturamento dos bens e 
serviços prestados, deverão emitir as notas fiscais em observância às regras de retenção dispostas 
na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, ou a que vier a substituí-la e, 
informar no documento fiscal o valor do Imposto de Renda a ser retido. 
 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 
Vencido o prazo de pagamento de que trata a cláusula quarta sem que o mesmo tenha 

ocorrido, será calculado juro de 0,5 % ao mês sobre o montante não adimplido da fatura mais 
atualização monetária pelo IPC - Fipe, reservando-se a Administração o prazo de 10 (dez) dias 
para a tramitação da mesma, sem aplicação do acréscimo ora indicado. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 
1 - DOS DIREITOS 
 
Constitui direito do contratante, receber o objeto deste contrato nas condições, 

características e especificações estabelecidas no Edital. 
 
Constitui direito da contratada perceber o valor ajustado, na forma e no prazo 

conveniados. 
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2 - DAS OBRIGAÇÕES 
 

Constituem obrigações do contratante: 
 

a) efetuar o pagamento na forma prevista no Edital e neste instrumento; 
 

                   b) dar à contratada as condições necessárias à regular execução do contrato, bem 
como caberá a Fiscalização do contratante a transmissão por escrito das instruções, ordem e 
reclamações à contratada, objetivando o saneamento de pendências ou dúvidas eventualmente 
surgidas no decorrer do serviço; 
 
                   c) A fiscalização dos serviços ficará a cargo do Departamento Técnico da 
SEMOU, que designará o fiscal, que poderá a qualquer tempo impugnar quaisquer serviços que 
tenham sido mal executados, ou executados em desacordo com o memorial descritivo ou 
apresentarem problemas de execução, sendo que a contratada terá de refazê-los sem qualquer 
custo adicional ao contratante. 

 
c.1. Além do fiscal dos serviços, a Secretaria Municipal de Administração designará um (a) 
servidor (a) como fiscal do contrato. 
 

d) fornecer qualquer explicação necessária, advinda da falta de compreensão de 
qualquer elemento constante no projeto, bem como, qualquer orientação necessária para o bom 
andamento da obra; 

 
e) fornecer as ART`s de fiscalização. 
 
 
Constituem obrigações da contratada: 
 
a) executar os serviços conforme Especificações e Obrigações constantes do Edital e 

seus anexos, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma 
físico-Financeiro e Projetos, bem como no presente instrumento, devendo os mesmos estarem 
em estrita conformidade com os Memoriais Descritivos, sendo que quaisquer dúvidas deverão 
ser solicitadas por escrito ao profissional responsável pela fiscalização da obra, para apreciação 
da solicitação; 

 
b) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, fornecendo, sempre 
que solicitado pelo contratante, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o 
recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 

 
c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
Edital; 
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d) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre a segurança do 

trabalho, ficando sob sua responsabilidade fornecimento de EPI`s (Equipamentos de Proteção 
Individuais) aos funcionários que estiverem trabalhando na obra, conforme Legislação vigente e 
Normas do Ministério do Trabalho; 

 
e) apresentar durante toda a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a Legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributário, fiscais e 
comerciais; 

 
f) responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

empregados nos locais de trabalho, bem como responsabilizar-se por todas as demolições e 
remoções necessárias; 

 
g) ficará a cargo da empresa contratada o fornecimento de Registro das Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 
do Rio Grande do Sul e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU), referente à execução da obra, bem como fornecer, sempre que 
solicitado pela contratante, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento 
dos encargos sociais e trabalhistas; 

 
h) a contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) referente à execução, do (s) profissional (is) responsável (eis) pela obra junto ao órgão 
competente; 

 
i) a guarda dos equipamentos e ferramentas, bem como dos materiais necessários 

para a execução da obra, ficará sob inteira responsabilidade da contratada, não cabendo a 
Contratante ressarcimento algum, devido à perda ou roubo dos materiais, ferramentas e 
equipamentos; 

 
j) deverá fornecer todo o material e equipamentos necessários à perfeita execução 

dos serviços contratados conforme especificações de serviços e anexos. Todos os materiais e 
execução dos serviços, respectivamente, a serem utilizados e executados deverão ser de 1ª 
(primeira) qualidade e de acordo com as Normas Técnicas Vigentes, bem como a contratada 
assumi inteira responsabilidade pela execução dos serviços, devendo os materiais a serem 
empregados receber prévia aprovação da fiscalização da Secretaria de Obras, a qual se reserva o 
direito de rejeitá-los caso não satisfaçam os padrões especificados; 
 

k) executar os serviços cumprindo rigorosamente com o estabelecido no Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária e demais anexos; 
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l) a contratada deverá estar cadastrada, ou efetuar seu cadastro junto a Secretaria 
Municipal da Fazenda deste Município para recolhimento do ISSQN, caso não possua; 
 

m) a contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
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. A contratada é 
responsável pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo; 
 

n) responder pela instalação e manutenção dos serviços especializados em segurança, 
higiene e medicina do trabalho, relativo ao número de trabalhadores na obra; 

 
o) efetuar o pagamento das despesas referentes a taxas e registros em órgãos públicos 

e cópias dos projetos necessários à obra, bem como apresentar, junto as parcelas intermediárias, 
os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos encargos sociais e 
trabalhistas, e quando do Termo de Recebimento Provisório, a Certidão Negativa de Débitos do 
INSS, referente a matrícula mencionada; 
 

p) para a fiel observância e perfeita execução dos serviços, a contratada deverá 
manter na obra pessoal técnico habilitado, e obrigar-se-á a prestar assistência técnica e 
administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento 
dos prazos contratuais, além de fornecer e conservar no canteiro de obras, os equipamentos 
mecânicos e o ferramental indispensável ao desenvolvimento dos trabalhos, bem como todos os 
materiais necessários e mão-de-obra adequada à natureza dos serviços; 

 
 q) os operários deverão estar todos uniformizados e usar equipamentos de segurança 

(capacetes, botinas e etc); 
 
           r) que fique ciente a contratada de sua concordância com a adequação do projeto 
que integra este edital e alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer 
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do 
projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10 (dez) por cento do valor total do contrato, 
computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do Artigo 65, da Lei nº 
8666/93. (Inciso II, Art. 13 do Decreto nº 7.983/2013). 
 
                      s) deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis após a emissão da Ordem de 
Serviço, a relação nominal dos profissionais que serão disponibilizados para a execução dos 
serviços. 

 
                      t) deverá ser emitida uma ART ou documento equivalente, conforme o conselho 
com o qual o profissional responsável técnico pela execução dos serviços tenha vínculo, 
referente à manutenção predial, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do 
contrato. 
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                     u) As especificações dos serviços atenderão as normativas da ABNT e práticas da 
Construção Civil, dentro dos Critérios do Termo de Referência/Memorial Descritivo e da 
Planilha Orçamentária.  
                     v) Para assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de 
possuir, em seu quadro técnico, profissional com especialização ou acervo técnico reconhecido 
por ter trabalhado em manutenção, execução ou restauração de prédios tombados. Este 
profissional deverá acompanhar a execução dos serviços. A comprovação de aptidão para 
serviços em prédios tombados será feita pela apresentação de atestados, certificados, diplomas, 
declarações ou outros tipos de documentos comprobatórios. 
                     x) Observar o disposto no Decreto Executivo nº 083/2021, que estabelece critérios 
para cálculo do BDI (Bonificação de Despesa Indireta) aplicados à orçamentos de referência de 
obras de engenharia – empreitada global no Município. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 
A contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa, previstos no Art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA 

                   8.1. Os serviços terão início na data da emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria 
Municipal de Administração com o prazo de execução a ser definido no documento emitido, 
para a execução de todos os serviços, estando sujeito às penalidades cabíveis, quando do não 
cumprimento do estipulado. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Eventuais solicitações de prorrogação de prazo deverão ser feitas por escrito e 
encaminhadas ao fiscal da obra para análise. 
8.1.1. O prazo de execução do serviço demandado será definido na Ordem de Serviço. 
8.1.2. Para os serviços com prazo de execução maior que 30 (trinta) dias, poderão ser realizadas medições 
mensais a critério da fiscalização e acordados previamente.  
 

 
CLÁUSULA NONA  
Executada a obra será recebida conforme dispõe o Art. 73, I “a” e “b”, e § 3º: 

provisoriamente em até 15 (quinze) dias; definitivamente não podendo ultrapassar o prazo de 90 
(noventa) dias. 

O recebimento definitivo da obra não exime a contratada das responsabilidades 
legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 05 (cinco) anos durante as 
quais ficará obrigado a saná-los sem ônus para o contratante. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  

 
Este contrato poderá ser rescindido: 
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*  por ato unilateral da Administração, nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da 
Lei Federal N.º 8.666/93. 
*  amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo do processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração. 
*  Judicialmente, nos termos da legislação.  
                  A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, 
até o limite dos prejuízos causados ao contratante.                 
                 Constituem motivos para rescisão do ajuste os previstos no Art. 78 da Lei Federal No 
8.666/93.                

      A contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Art. 77 da Lei nº 8.666/93, conforme consta do Inciso IX do Art. 55 
da referida lei. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
Sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal N.º 8.666/93, pela 

inexecução contratual a contratada se submeterá as seguintes penalidades: 
a) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, 

limitado este a 30 (trinta) dias, após será considerado inexecução contratual; 
b) multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial, cumulada com a pena de suspensão 

do direito de licitar e contratar com o Município pelo período de 6 (seis) meses;  
c) multa de 12% (doze por cento) pela inexecução total do contrato cumulada com a pena de 

suspensão do direito de contratar e licitar com o Município pelo prazo de 1 (um) ano. 
À contratada poderá ser aplicada a penalidade prevista no inciso IV do art. 87 da Lei N.º 

8.666/93, mediante devido processo legal. 
Obs.: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
As partes contratadas elegem o foro da Comarca de São Gabriel/RS, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões judiciais, que 
porventura resultem das relações contratuais. 
                   Finalmente, por estarem as partes contratantes justas, certas e acordadas inteiramente 
quanto aos termos e cláusulas do presente Contrato, firmam-no, em três (03) vias de igual forma 
e conteúdo, sem rasuras, aos fins e efeitos de lei. 
 

Prefeitura Municipal de São Gabriel, em ___ de _______ de 2022. 
 
Lucas Gonçalves Menezes,                                                       __________________ 
Prefeito Municipal.                                                     Contratada. 
                                                                                                                  Nome: 
                                                                                                                  RG:                 
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ANEXO VIII 

Declaração de Idoneidade 

 

 

 Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 

_____________________________________CNPJ Nº______________________________, 

não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do 

inciso IV. Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou 

evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação 

quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.  

 

 

 

 

............................., _______.de _______________________.de 2022. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 

 

 

 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  

                   PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO 
 

                      Secretaria Municipal da Fazenda 
                         Diretoria de Compras 

 

 

33 

ANEXO IX 

    

 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 

__________________________________CNPJ Nº______________________________, 

cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do Artigo sétimo da Constituição Federal de 

05/10/1988. 

 

Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 

 

Ressalva: 

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

 

 

.............., _______.de _______________________.de 2022 

 

 

 

  

 

_______________________________ 

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 
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ANEXO X 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EM PRESA 
DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI  

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 (Modelo) 
 

 
 
 
 
 
   A empresa .................................................................................., estabelecida na 
rua ...................................................., na cidade de ...................................., inscrita no CNPJ nº 
..................................., através de seu Contador ....................................., CRC nº ................., 
DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se 
como: 
 
(  ) – MICROEMPRESA, conforme inciso I do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006; 
 
(   ) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006; 
 
(   ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos Artigos 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 
de dezembro de 2006 e Art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. 
 
  Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 
4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
 
 
  ..............................................................., de ...................... de 2022                                              
. 
 
 
 
  ____________________________________________________ 

Assinatura do Contador 
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                                                                                          ANEXO XI 
 

ATESTADO DE VISITA  
(Modelo) 

 
 

Edital de Referência: Concorrência Pública nº 004/2022 
Objeto: Contratação Eventual e Futura de serviços de restauração arquitetônica das 
fachadas e reforma, com fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão de obra, a 
serem realizados no Palácio Plácido de Castro e Prédio anexo da Prefeitura Municipal, 
conforme Termo de Referência e demais anexos. (MANUTENÇÃO PREDIAL 
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PLÁCIDO DE 
CASTRO E PRÉDIO ANEXO). 
Razão Social: 
CNPJ: 
Representante: 
CPF do Representante: 
 
Atesto, para os fins de participação da empresa acima identificada, que eu, Servidor Público 
___________________ (nome), como representante da Secretaria ________________ do 
Município de São Gabriel, acompanhei nesta data a visita do representante da empresa licitante, 
com o objetivo de conhecer o local de execução dos serviços previstos no certame. 
 
 

São Gabriel, ____de_____________ de 2022. 
 

 
 

______________________________________ 
Secretaria .................................... 

 
 

______________________________________ 
Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 
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ANEXO XII 
 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 
(Modelo) 

 
 

Edital de Referência: Concorrência Pública nº 004/2022 
Objeto: Contratação Eventual e Futura de serviços de restauração arquitetônica das 
fachadas e reforma, com fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão de obra, a 
serem realizados no Palácio Plácido de Castro e Prédio anexo da Prefeitura Municipal, 
conforme Termo de Referência e demais anexos. (MANUTENÇÃO PREDIAL 
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO PLÁCIDO DE 
CASTRO E PRÉDIO ANEXO). 
Razão Social: 
CNPJ: 
Representante: 
CPF do Representante: 
 
Declaramos, para os fins de participação da empresa acima identificada, que possuímos pleno 
conhecimento das condições para a prestação dos serviços do presente certame. 
 
 
 
 
 

____________, ____de_____________ de 2022. 
 

 
______________________________________ 

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente 
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   ANEXO XIII 

MINUTA DA ATA DE JULGAMENTO  

(MODELO EXEMPLIFICATIVO  – Para ser adequado aos fatos ocorridos na sessão) 

 

Classificação das Propostas  

 Aos ______ dias do mês de _____ do ano de ___, na cidade de São Gabriel/RS, 
no Salão de Atos da Prefeitura Municipal, reuniram-se, a partir das _____ horas, abaixo 
assinados, todos integrantes da Comissão de Licitação incumbida do procedimento da 
Concorrência Pública nº 004/2022 para Registro de Preços, a fim de realizarem o julgamento 
e classificação das propostas apresentadas no referido certame. (........) Assim, levando em 
consideração os dados constantes de cada proposta e tendo concluído que todas elas 
apresentaram condições positivas de classificação, eis que os preços ofertados situaram-se dentre 
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições de fornecimento, segundo a pesquisa 
informativa que realizou, constante do processo, a Comissão decidiu pelo resultado 
classificatório constante do quadro abaixo: 

 
 Preço Global Total (soma de todos os lotes = fator de 

julgamento) R$ 
 

A 

B 

C 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXX           
              

             Considerando as cotações de cada concorrente constantes do quadro comparativo 
acima e levando em conta o critério de julgamento adotado, chegou-se ao seguinte resultado 
classificatório: ____________. A Comissão de Licitação, tendo por base o resultado 
classificatório apresentado, decidiu por adjudicar o objeto do certame aos licitantes classificados 
em primeiro lugar, determinando o registro dos preços classificados no Sistema de Registro de 
Preços do Município e a sua publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência 
dos interessados. Decidiu, ainda, que, decorrido o prazo de recurso, o processo seja enviado à 
autoridade superior, para homologação, na forma da lei. Nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão e os 
presentes.         
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ANEXO XIV  

 

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/RS 

REGISTRO DE PREÇOS (Minuta) 

Concorrência Pública nº 004/2022 

 
 O Município de São Gabriel/RS torna público o Registro de Preços para 
fornecimento dos bens/serviços descritos no edital de Concorrência Pública que lhe 
corresponde, que serão válidos por 01 (um) ano contados desta publicação. 

 
LOTE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR 

UNITÁRIO 
EM R$ 

VALOR 
TOTAL EM 

R$ 
01 

1 
PLACA DE OBRA  (PARA CONSTRUÇÃO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, 
ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M 

M2 2,00   

 

2 

ALUG UEL CONTAINER/ESCRIT  INCL INST 
ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2 ,50M 
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO 
COMPE S NAVAL EXC P/CARGA/DESCARGA 

MES 6,00   

 3 ESPECIALISTA EM RESTAURO H 270,00   
 4 REPARO DE SISTEMAS M2 1.360,30   
 

5 

COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE 
PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE 
ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM. AF_11/2017 

M2 110,00   

 

6 

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVE ITAMENTO DE 2X, 
CAIBROS 7,5X7,5CM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M2 110,00   

 
7 

COLOCAÇÃO DE TELA  EM ANDAIME 
FACHADEIRO. AF_11/2017  

M2 1.800,00   

 
8 

ISOLAMENTO DE OBRA  COM TELA 
PLASTICA COM MALHA DE 5MM 

M2 1.800,00   

 

9 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
ANDAIME  MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

M2 1.000,00   

 10 BANDEJA SALVA-VIDAS M2 30,00   
  VALOR TOTAL DO LOTE R$:      

02 
1 

LIMPEZA DE SUPERFICIES  COM JATO DE 
ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 

M2 880,00   

 

2 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA  
CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE 
DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

M2 300,00   

 3 REVISÃO TELHADO  EM FIBROCIMENTO M2 60,00   
 4 RECUPERAÇÃO DE LAJE  DE CONCRETO M2 24,00   
 

5 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO  COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 58,50   
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6 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO  NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 54,00   

 
7 

LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE CALHAS 

M 110,00   

 
8 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

M 280,00   

 
9 SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO TELHADO  

E REVISÃO DAS TESOURAS 
M2 150,00   

 10 LIMPEZA FORRO M2 120,00   
 

11 
IMUNIZAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DA 
ESCADA E LANTERNIM COM VEDAÇÃO 

H 5,00   

 
12 

MARCENEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 120,00   

 
13 

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO  PARA 
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA 
INCOLOR 

H 120,00   

 
14 

ARMACAO ACO  CA-50 P/1,0M3 DE 
CONCRETO 

UN 2,00   

 

15 

GRAUTE  FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA 
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 

M3 2,00   

 
16 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR  
ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 1.160,00   

 
17 

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

M2 580,00   

 
18 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA  COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO 

M2 580,00   

 19 LIMPEZA MANUAL DO TERRAÇO M2 360,00   
 

20 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO , DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 72,00   

 
21 CORREÇÃO DO REVESTIMENTO  

ARGAMASSADO NA PLATIBANDA 
M2 225,00   

 

22 

IMPERMEABILIZAÇÃO  DE SUPERFÍCIE 
COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018 

H 472,50   

 
23 

PINTURA HIDROFUGANTE  COM SILICONE 
SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO  

M2 360,00   

 
24 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA 
M2 30,00   

 
25 ESTRUTURA METALICA EM ACO  

ESTRUTURAL PERFIL ”I” 6’ X 3 3/8’  
KG 100,00   

 
26 

CAIXILHO FIXO , DE ALUMINIO, PARA 
VIDRO 

UN 2,00   

 

27 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR , 
ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO 

M2 30,00   

 

28 

REMOÇÃO DE TELHAS , DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

M2 100,00   

 

29 

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA , 
COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017  

UN 10,00   
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30 

INSTALAÇÃO DE TESOURA  (INTEIRA OU 
MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
 

UN 20,00   

 

31 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL , TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019  

M2 41,00   

 

32 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO  E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 59,00   

 
33 

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO  PARA 
COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA 
INCOLOR 

M2 100,00   

 

34 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO  COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 34,00   

  VALOR TOTAL DO LOTE R$:      
03 

1 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO  
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 120,00   

 
2 

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO  COM 
ARGAMASSA 

M2 714,75   

 

3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA  TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 
 

M2 714,75   

 
4 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR  
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 4.765,00   

 
5 

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

M2 4.765,00   

 
6 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO  DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014  

M2 1.191,25   

 

7 

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

M2 25,50   

 
8 

ACABAMENTOS PARA F ORRO (MOLDURA 
DE GESSO). AF_05/2017, 

M 140,00   

 
9 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX  EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 150,00   

 
10 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR  
ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 750,00   
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11 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA  COM 
TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 750,00   

 
12 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 

M2 150,00   

 

13 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO PORCELANATO  DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 
AF_06/2014 
 

M2 70,00   

 

14 

PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA  
ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE 
MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) 

M2 50,00   

 
15 

RECUPERAÇÃO E PINTURA  DA ESCADA 
METÁLICA INTERNA 

M2 35,00   

  VALOR TOTAL DO LOTE R$:      
04 

1 
LIMPEZA DE SUPERFICIES  COM JATO DE 
ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 

M2 3.005,00   

 
2 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 120,00   

 
3 

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO  COM 
ARGAMASSA 

M2 766,25   

 

4 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 
 

M2 736,25   

 

5 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 

M2 2.825,00   

 

6 

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

M2 2.825,00   

 

7 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 58,50   

 8 LIMPEZA DE PEÇAS ORNAMENTAIS  H 50,00   
 9 RESTAURADOR DE PEÇAS ESPECIAIS H 80,00   
 

10 
CONTRAPISO COM ARGAMASSA  
AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021  

M2 30,00   

 
11 

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓX I, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021  

M2 30,00   

 
12 

FUNDO ANTICORROSIVO  A BASE DE 
OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS 

M2 260,00   

 

13 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE  (2 
DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 
DEMAO) 

M2 260,00   

  VALOR TOTAL DO LOTE R$:      
05 1 RETIRADA DE ESQUADRIAS M2 375,00   
 

2 
MARCENEIRO  COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 160,00   

 3 RESTAURADOR DE PEÇAS ESPECIAIS H 120,00   
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4 

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA 
MADEIRA , DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO 

M2 1.125,00   

 
5 

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE , 
ESPESSURA 4MM 

M2 67,50   

 
6 

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO , 
DUAS DEMAOS 

M2 150,00   

 

7 

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA 
DE PASSAGEM OU JANELA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL 

UN 75,00   

 

8 

FECHADURA DE EMBUTIR COM 
CILINDRO , EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
 

UN 15,00   

 
9 RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS 

EXISTENTES 
M2 158,40   

 
10 

ESQUADRIAS NOVAS EM MADEIRA DE LEI  
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)  

M2 48,00   

  VALOR TOTAL DO LOTE R$:      
06 

1 
TRANSPORTE DE ENTULHO  COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 

M3 100,00   

 

2 

REMOÇÃ O DE TAPUME / CHAPAS 
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 110,00   

 3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.965,00   
  VALOR TOTAL DO LOTE R$:      
 
 

 VALOR TOTAL GERAL R$:    XXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL  

                   PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO 
 

                      Secretaria Municipal da Fazenda 
                         Diretoria de Compras 

 

 

43 

ANEXO XV  

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/RS 

PLANILHA DE VALORES (VER TABELA EM PDF) - SIMPLIFIC ADA 

Concorrência Pública nº 004/2022 
 

LOTE 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 

VALOR 
UNITÁRIO 

EM R$ 

VALOR 
TOTAL EM 

R$ 
01 

1 

PLACA DE OBRA  (PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, 
DE 2,0 X 1,125 M 

M2 2,00 389,81 779,62 

 

2 

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT  
INCL INST ELET LARG=2,20 
COMP=6,20M ALT=2 ,50M CHAPA 
ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 
TERMO/ACUSTICO CHASSIS 
REFORC PISO COMPE S NAVAL EXC 
P/CARGA/DESCARGA 

MES 6,00 593,81 3.562,87 

 3 ESPECIALISTA EM RESTAURO H 270,00 144,09 38.903,17 
 4 REPARO DE SISTEMAS M2 1.360,30 9,89 13.458,40 
 

5 

COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE 
PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE 
ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM 
E DESMONTAGEM. AF_11/2017 

M2 110,00 98,80 10.867,75 

 

6 

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM 
PINTURA A CAL E REAPROVE 
ITAMENTO DE 2X, CAIBROS 
7,5X7,5CM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M2 110,00 78,62 8.647,93 

 
7 

COLOCAÇÃO DE TELA  EM 
ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017  

M2 1.800,00 7,36 13.248,18 

 
8 

ISOLAMENTO DE OBRA  COM TELA 
PLASTICA COM MALHA DE 5MM 

M2 1.800,00 10,67 19.199,70 

 

9 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE ANDAIME  MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO 
METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES 
COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017 

M2 1.000,00 10,30 10.299,10 

 10 BANDEJA SALVA-VIDAS M2 30,00 54,22 1.626,57 
  VALOR TOTAL DO LOTE R$:     120.593,29 

02 1 
LIMPEZA DE SUPERFICIES  COM 
JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E 

M2 880,00 2,14 1.883,20 
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AGUA 
 

2 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE 
TELHA  CERÂMICA DE ENCAIXE, 
COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M2 300,00 17,99 5.396,55 

 
3 

REVISÃO TELHADO  EM 
FIBROCIMENTO 

M2 60,00 72,42 4.345,37 

 
4 

RECUPERAÇÃO DE LAJE  DE 
CONCRETO 

M2 24,00 48,90 1.173,57 

 

5 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO  
COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 58,50 259,43 15.176,53 

 

6 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO  NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M 54,00 265,99 14.363,44 

 
7 LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO 

E MANUTENÇÃO DE CALHAS 
M 110,00 70,66 7.772,83 

 

8 

RUFO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO  NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019  

M 280,00 78,78 22.059,04 

 
9 

SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO 
TELHADO  E REVISÃO DAS 
TESOURAS 

M2 150,00 223,51 33.527,12 

 10 LIMPEZA FORRO M2 120,00 31,66 3.798,86 
 

11 
IMUNIZAÇÃO DE PEÇAS DE 
MADEIRA DA ESCADA E 
LANTERNIM COM VEDAÇÃO 

H 5,00 127,24 636,18 

 
12 

MARCENEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 120,00 25,21 3.025,12 

 

13 

IMUNIZACAO DE 
MADEIRAMENTO  PARA 
COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR 

H 120,00 8,02 962,26 

 
14 

ARMACAO ACO  CA-50 P/1,0M3 DE 
CONCRETO 

UN 2,00 1.270,85 2.541,70 

 

15 

GRAUTE  FGK=20 MPA; TRAÇO 
1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 

M3 2,00 570,87 1.141,74 
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16 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR  
ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 1.160,00 3,00 3.482,78 

 

17 

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

M2 580,00 42,32 24.547,80 

 
18 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA  COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO 

M2 580,00 19,99 11.594,26 

 19 LIMPEZA MANUAL DO TERRAÇO M2 360,00 1,65 592,85 
 

20 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO , DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 72,00 21,22 1.527,76 

 
21 CORREÇÃO DO REVESTIMENTO  

ARGAMASSADO NA PLATIBANDA 
M2 225,00 19,84 4.463,55 

 

22 

IMPERMEABILIZAÇÃO  DE 
SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 
AF_06/2018 

H 472,50 51,23 24.205,89 

 
23 

PINTURA HIDROFUGANTE  COM 
SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, 
UMA DEMAO  

M2 360,00 22,05 7.939,76 

 
24 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA 
M2 30,00 45,78 1.373,46 

 
25 ESTRUTURA METALICA EM ACO  

ESTRUTURAL PERFIL ”I” 6’ X 3 3/8’  
KG 100,00 20,03 2.002,81 

 
26 

CAIXILHO FIXO , DE ALUMINIO, 
PARA VIDRO 

UN 2,00 456,14 912,27 

 

27 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR , 
ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 
PARA VEDACAO 

M2 30,00 381,78 11.453,26 

 

28 

REMOÇÃO DE TELHAS , DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017  

M2 100,00 3,24 324,30 

 

29 

REMOÇÃO DE TESOURAS DE 
MADEIRA , COM VÃO MENOR QUE 
8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  

UN 10,00 77,34 773,38 
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30 

INSTALAÇÃO DE TESOURA  
(INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 
3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
 

UN 20,00 426,62 8.532,40 

 

31 

TELHAMENTO COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL , TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019  

M2 41,00 58,97 2.417,75 

 

32 

TELHAMENTO COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO  E 
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019 

M2 59,00 73,55 4.339,47 

 

33 

IMUNIZACAO DE 
MADEIRAMENTO  PARA 
COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR 

M2 100,00 8,02 801,88 

 

34 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO  
COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 
100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 34,00 363,60 12.362,28 

  VALOR TOTAL DO LOTE R$:     241.451,42 
03 

1 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO  
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 120,00 21,22 2.546,27 

 
2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO  

COM ARGAMASSA 
M2 714,75 19,84 14.179,28 

 

3 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA  TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. 
AF_06/2014 
 

M2 714,75 82,01 58.618,58 

 
4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR  

ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
M2 4.765,00 2,57 12.253,67 
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DEMÃO. AF_06/2014 
 

5 

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

M2 4.765,00 18,08 86.138,33 

 
6 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO  DE 
MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014  

M2 1.191,25 16,09 19.165,31 

 

7 

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

M2 25,50 65,24 1.663,62 

 
8 ACABAMENTOS PARA FORRO  

(MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017, 
M 140,00 3,04 425,64 

 
9 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 
MASSA LÁTEX  EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 150,00 28,30 4.245,05 

 
10 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR  
ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 750,00 3,00 2.251,73 

 

11 

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

M2 750,00 42,32 31.742,85 

 
12 

FORRO EM PLACAS DE GESSO, 
PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P 

M2 150,00 39,66 5.949,53 

 

13 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO  DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 
10 M². AF_06/2014 
 

M2 70,00 156,39 10.947,06 

 

14 

PISO EM TABUA CORRIDA DE 
MADEIRA  ESPESSURA 2,5CM 
FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E 
ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) 

M2 50,00 214,67 10.733,59 

 
15 

RECUPERAÇÃO E PINTURA  DA 
ESCADA METÁLICA INTERNA 

M2 35,00 74,70 2.614,61 

  VALOR TOTAL DO LOTE R$:     263.475,12 
04 1 

LIMPEZA DE SUPERFICIES  COM 
JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E 

M2 3.005,00 2,14 6.433,40 
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AGUA 
 

2 SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 120,00 20,69 2.482,43 

 
3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO  

COM ARGAMASSA 
M2 766,25 19,84 15.200,94 

 

4 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. 
AF_06/2014 
 

M2 736,25 82,01 60.381,85 

 

5 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 
SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
COM PRESENÇA DE VÃOS DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014 

M2 2.825,00 2,75 7.765,64 

 

6 

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

M2 2.825,00 16,82 47.525,26 

 

7 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

M 58,50 259,43 15.176,53 

 
8 LIMPEZA DE PEÇAS 

ORNAMENTAIS  
H 50,00 33,91 1.695,61 

 
9 RESTAURADOR DE PEÇAS 

ESPECIAIS 
H 80,00 77,62 6.209,34 

 

10 

CONTRAPISO COM ARGAMASSA  
AUTONIVELANTE, APLICADO 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
2CM. AF_07/2021  

M2 30,00 22,44 673,05 

 

11 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 
AF_05/2021  

M2 30,00 65,37 1.961,00 

 
12 

FUNDO ANTICORROSIVO  A BASE 
DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), 
DUAS DEMAOS 

M2 260,00 27,06 7.035,31 

 

13 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE  (2 
DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO 
COM ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 260,00 50,56 13.145,08 
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  VALOR TOTAL DO LOTE R$:     185.685,44 
05 1 RETIRADA DE ESQUADRIAS M2 375,00 20,69 7.757,59 
 

2 
MARCENEIRO  COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 160,00 25,21 4.033,49 

 
3 RESTAURADOR DE PEÇAS 

ESPECIAIS 
H 120,00 77,62 9.314,03 

 

4 

PINTURA ESMALTE ACETINADO 
PARA MADEIRA , DUAS DEMAOS, 
SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO 

M2 1.125,00 32,04 36.041,96 

 
5 VIDRO LISO COMUM 

TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 
M2 67,50 187,56 12.660,46 

 
6 EMASSAMENTO COM MASSA A 

OLEO , DUAS DEMAOS 
M2 150,00 28,45 4.267,83 

 

7 

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE 
PORTA DE PASSAGEM OU 
JANELA , CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL 

UN 75,00 94,02 7.051,64 

 

8 

FECHADURA DE EMBUTIR COM 
CILINDRO , EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 
 

UN 15,00 200,38 3.005,73 

 
9 RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS 

EXISTENTES 
M2 158,40 503,35 79.730,67 

 
10 

ESQUADRIAS NOVAS EM 
MADEIRA DE LEI  (COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA)  

M2 48,00 1.476,87 70.889,92 

  VALOR TOTAL DO LOTE R$:     234.753,32 
06 

1 

TRANSPORTE DE ENTULHO  COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 
A 1,0 KM 

M3 100,00 7,01 700,56 

 

2 

REMOÇÃO DE TAPUME / CHAPAS 
METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 110,00 2,61 287,06 

 3 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.965,00 3,95 7.766,66 
  VALOR TOTAL DO LOTE R$:     8.754,28 
 
 

 VALOR TOTAL GERAL R$:    1.054.712,87 

 


