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AVISO DE LICITAÇÃO  
 

CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL 

PROCESO LICITATÓRIO Nº 023/2020 

EDITAL Nº 051/2020  

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL  

RECURSO FINANCEIRO: TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída 
pela Portaria nº 379/2019 de 26 de setembro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL, tipo menor preço global. 
 

OBJETO: Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ torna público que fará realizar licitação na modalidade 

Concorrência 004/2020, Processo Licitatório nº 023/2020, na data de 04/05/2020, às 10h00min, 
objetivando a contratação de empresa na área de construção civil, visando à construção do Centro de Referência 
CAPS 1, localizado no bairro Palhas, tudo em conformidade ainda com plantas, projetos, memoriais descritivos, 
dentre outros. O Edital poderá ser retirado no endereço acima citado no horário de 08h30min às 18h00min ou. 
Gratuitamente no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. Informações no Setor de Licitações à Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, Paraíba do Sul/RJ, no horário das 08h30min às 18h00min ou pelo telefone 
(0xx24) 2263-4469. 
 

DA SESSÃO DE ABERTURA: A Comissão Permanente de Licitação receberá as propostas, envelopes Nº 01 e Nº 02 

em sessão pública a ser realizada no dia 04 de maio de 2020, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, situado à Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, Paraíba do Sul/RJ, conforme a seguir: 
 

DISCRIMNAÇÃO HORÁRIO 

Credenciamento 10h00min às 10h15min 

Recebimento dos Envelopes 1 e 2 10h15min às 10h20min 

Protocolização dos Envelopes 10h20min às 10h25min 

Abertura dos Envelopes (Habilitação) 10h30min. 

 

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital poderá ser retirado junto a Comissão Permanente de Licitação – 
CPL/PMPS, situado a Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, nesta cidade de Paraíba do Sul/RJ, em dias úteis nos 
horários de 08:30 às 18:00 horas ou Gratuitamente no sítio: http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. 

Paraíba do Sul/RJ, 12 de março de 2020. 

 

 

Francisco José Silva Sant´Anna 
PRESIDENTE DA CPL 
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1 - PREÂMBULO  
- A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL/PMPS, instituída através da Portaria nº 379, de 26 de setembro de 2020, torna público que se encontra 
instaurada a LICITAÇÃO na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL, tipo menor preço global, cujo 
objetivo é:  
 
1.1 - Contratação de empresa na área de construção civil, visando à construção do Centro de Referência CAPS 1, 

localizado no bairro Palhas. Tudo em conformidade ainda com plantas, projetos, memoriais descritivos, dentre 
outros. 

 
1.3.1 - Os procedimentos Licitatórios desta CONCORRENCIA são regidos pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, atualizada e consolidada, pela Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854 de 27 de 
outubro de 1999.  
1.3.2 - Os recursos destinados à cobertura das despesas referentes ao objeto licitado no exercício de 2020 são 
provenientes das seguintes dotações orçamentárias:  
 

Órgão Unidade Programática Projeto Elemento Fonte 

04 01 10.301.0038 1.030 4.4.90.51 
TRANSF. 

ESTADUAL 
 

1.5 - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital poderá ser retirado junto a Comissão Permanente de 
Licitação – CPL/PMPS, situado a Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, nesta cidade de Paraíba do Sul/RJ, em dias 
úteis nos horários de 08:30 às 18:00 horas) ou. Gratuitamente no sítio: 
http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. 

1.6 – O Credenciamento será realizado no horário de 10h00min às 10:h15min e os envelopes documentação e 

propostas serão recebidos após o Credenciamento, no horário de 10h15min às 10h20min do dia 04 de maio de 
2020 e abertos pela CPL/PMPS na mesma data, às _10h30min, no endereço discriminado no item 1.5 deste 
Edital. 

 

1.7 - Integram o presente Edital, os seguintes anexos:  

ANEXO I – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro; 

ANEXO II – Modelo da Proposta de Preços (Planilha Orçamentária para Apresentação dos Preços); 

ANEXO III - Modelo de Carta Proposta Comercial; 

ANEXO IV – Declaração de Anuência da Licitação; 

ANEXO V - Declaração de que não possui empregados menores de 18 anos; 

ANEXO VI - Dados do Representante Legal; 

ANEXO VII - Atestado de Visita ao local dos Serviços; 

ANEXO VIII – Declaração de Renúncia à Visita ao Local dos Serviços; 

ANEXO IX - Minuta de Contrato; 

ANEXO X - Declaração de Fatos supervenientes à Habilitação em Licitação Pública; 
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2 - DOS ADENDOS ESCLARECEDORES E MODIFICADORES 

2.1 - Respostas às consultas sobre o Edital, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o 
período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no Edital no mesmo período, serão 
encaminhadas em forma de ADENDOS ás empresas que tenham adquirido o Edital ou enviado o Comprovante de 
retirada junto à Internet. 

2.2 - No caso de emissão de ADENDO MODIFICADOR (documento emitido pela administração, que contenha 
informações que impliquem em alteração na formulação das propostas), será publicado Aviso de Prorrogação da 
Sessão de Abertura, e o prazo original para entrega dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, será 
modificado. 

2.3 - No caso de emissão de ADENDO ESCLARECEDOR (documento emitido pela administração, que contenha 
informações que não causem alteração na formulação das propostas) mantém-se o prazo original para entrega dos 
documentos de Habilitação e da Proposta. 

2.4 – As dúvidas referentes ao edital poderão ser solicitadas até 02 (dois) dias antes da abertura do certame 
licitatório, estes endereçados a CPL/PMPS no endereço discriminado no item 1.5 e serão sanadas pela comissão de 
licitação por meio de adendos esclarecedores. 

3 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

3.1 - Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ torna público que fará realizar licitação na modalidade Concorrência 

004/2020, Processo Licitatório nº 023/2020, na data de 04/05/2020, às 10h00min, objetivando a 
contratação de empresa na área de construção civil, visando à construção do Centro de Referência CAPS 1, 
localizado no bairro Palhas. Tudo em conformidade ainda com plantas, projetos, memoriais descritivos, dentre 
outros. A obra deverá ser executada pelo tipo empreitada por preço global, com fornecimento de material posto no 
local do trabalho e mão-de-obra, em conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro 
e projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).  
 

4 - DOS PRAZOS E LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – A Obra licitada SERÁ EXECUTADA DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado 
pela licitante, no prazo máximo de até 120(cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data da ordem de 
início, por escrito, emitida pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, podendo este prazo ser prorrogado por 
até igual período, a critério da Administração Pública, desde que devidamente justificado. Os serviços deverão ser 
executados conforme localização específica constante dos respectivos projetos básicos de engenharia, obedecendo 
às especificações contidas no Anexo I - Planilha Orçamentária. 

 

5 – CREDENCIAMENTO 
5.1 - A Comissão Permanente de Licitação, no horário indicado no Item 1.6, considerar-se-á como representante 
legal da proponente quando presente na Sessão de Abertura, aquele que estiver munido de sua Cédula de 
Identidade, juntamente com o documento que comprove a condição de integrante da Constituição Social, ou 
Procurador que deverá apresentar além da Cédula de Identidade, o instrumento de mandato, bem como Termo de 
Credenciamento através do original assinado pôr um dos sócios da empresa. 
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5.1.1 Todos os documentos exigidos para credenciamento deverão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada. A autenticação poderá ser realizada pelo Presidente ou 
Membro da CPL, por ocasião do certame, mediante apresentação de 
cópia legível, acompanhada do original. 

 

5.1.2. O reconhecimento de firma, será feito por confrontação de assinatura 
com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou 
estando este presente e assinando o documento diante do agente 
administrativo, lavrar sua autenticidade no próprio documento (Art. 3°, I, da 
Lei 13.726/2018). 
 

5.1.3. No caso de credenciamento de acordo com o item 5.1, sendo 
dispensável o reconhecimento de firma, o representante deverá estar 
munido de cópia autenticada de documento de identidade do Sócio 
e/ou Proprietário outorgante, para confrontação de assinatura com 
aquela constante no instrumento particular de procuração ou termo de 
credenciamento, de acordo com a Lei 13.726/2018. 
 

5.1.4. Ademais, quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for 
possível obter diretamente do órgão ou entidade responsável documento 
comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados mediante 
declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração 
falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis 
(Art. 3°, § 2º, da Lei 13.726/2018). 

 

5.2 - Caso não haja credenciamento de representante, a empresa licitante não será, por este motivo, considerada 
desclassificada do certame. 
 

6 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 - Poderão participar do presente certame, quaisquer interessados que atuam no ramo pertinente ao objeto 
litado e que atenderem os requisitos mínimos de qualificação exigidos pelo edital para execução de seu objeto. 

7 - DO DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

7.1– As licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital, até o segundo dia útil antecedente à abertura dos 
envelopes de habilitação, bem como poderá suscitar eventual falha ou irregularidade que viciem esse instrumento. 

7.2 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, desde que protocole o seu pedido até 05 
(cinco) dias úteis antecedentes a data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.  
7.3 – O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnação, poderá participar do procedimento licitatório 
até a decisão final da autoridade administrativa.  
 

8 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

8.1 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório de notas. Caso o licitante apresente a documentação sem autenticação cartorial, 
exigir-se-á apresentação dos originais para o confronto e autenticação na abertura da habilitação. Para fins 
de conferência da documentação de habilitação, não serão aceitos documentos apresentados por meio de 
cópias autenticadas como sendo originais. 
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8.2 – Não serão considerados documentos e propostas que deixarem de atender todas as disposições deste Edital. 
8.3 – Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por fac-símile, telegrama ou outra forma de 
apresentação que descaracterize o sigilo de seu conteúdo.  
8.4 – Os documentos de habilitação e proposta apresentados fora da data e horário limite não serão recebidos. 
8.5 – Todos os documentos e elementos contidos na proposta (envelope 01 e envelope 02) deverão ser 
apresentados em envelopes fechados. 
8.6 – No sobrescrito de cada envelope a LICITANTE mencionará:  
 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
À 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul  
Comissão Permanente de Licitação  
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, bairro Centro 
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL 
SESSÃO DIA: 04/05/2020 às 10:00 horas 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
 
ENVELOPE N º 02 – PROPOSTA COMERCIAL  
À 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul  
Comissão Permanente de Licitação  
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, bairro Centro 
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL 
SESSÃO DIA: 04/05/2020 às 10:00 horas 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
 

8.7 – Para habilitação na presente licitação exigir-se-á dos interessados, o cumprimento e o atendimento na íntegra 
e totalidade do presente edital em todas as suas cláusulas e condições, bem como a documentação relativa a: 
 
I - Habilitação Jurídica 
II - Qualificação Econômico – Financeira 
III - Regularidade Fiscal 
IV - Qualificação Técnica 
 

9 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

9.1 - As empresas Licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação, em uma via, em envelope 
separado da proposta comercial, na data e horário estabelecidos no edital, devidamente atualizados: 

9.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.2.1 – Cópia da cédula de identidade do (s) sócio (s) gerente (s) ou diretor (es) responsável (eis) pela assinatura do 
futuro contrato; 
9.2.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
9.2.3 – 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; 
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9.2.4 – Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir;  
9.2.5 – No caso de apresentação do Contrato Social, este deverá vir acompanhado da última alteração contratual; e 
9.2.6 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
 

9.3 - REGULARIDADE FISCAL: 
9.3.1 - Certificado de Regularidade de Situação – CRS relativo ao FGTS nos termos do inciso IV do artigo 29 da Lei nº 
8.666/93; 
9.3.2 – Certidão Negativa de Débito – CND relativo a Seguridade Social – INSS, de acordo com o inciso IV do artigo 
29 da Lei nº 8.666/93, ou Certidão Negativa Federal que contemple a regularidade para com as contribuições 
previdenciárias; 
9.3.3 – Certidão Negativa Débitos Trabalhistas; 
9.3.4 – Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sua Sede ou outra equivalente 
na forma da Lei. Fica esclarecido que, para a comprovação da regularidade com a Fazenda Federal, a Licitante 
deverá apresentar a Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal e a Certidão Quanto a Dívida Ativa da União. 
 9.3.4.1 - Certidão Negativa de Débitos Quanto à Dívida Ativa (Procuradoria Geral do Estado - PG-5, 
 somente para as empresas sediadas ou domiciliadas no Estado do Rio de  Janeiro 
9.3.5 – Para usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006, a empresa deverá apresentar declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 
porte; 
 

9.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL:  
 

9.4.1 – Certidão de registro/quitação da licitante (empresa) junto ao CREA/CAU, da qual deverá constar o(s) 
nome(s) do(s) profissional(is) de nível superior que poderá(ão) atuar(em) como responsável(is) técnico(s) pelos 
serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único.  
 

9.4.2 - Certidão do Registro dos responsáveis Técnicos, emitidos pelo CREA/CAU com validade na data da 
apresentação da proposta; 
 

9.4.3- Atestado de Qualificação Técnica Operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente acervado pelo CREA/CAU, em nome da empresa, para fins de comprovação de aptidão técnica, de que 
executou satisfatoriamente, contrato com objeto igual, compatível ou semelhante com o ora licitado. 
 

9.5 – CAPACIDADE TÉCNICA-PROFISSIONAL: 
 

9.5.1- Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica-profissional, fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, devidamente acervado pelo CREA/CAU, em nome do profissional de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, pertencente ao quadro da empresa ou mediante contrato de 
prestação de serviços, para fins de comprovação de capacidade técnico-profissional, de que executou 
satisfatoriamente, contrato com objeto igual, compatível ou semelhante com o ora licitado. 
 

9.5.2 – A Comprovação do vínculo profissional será efetuada mediante a apresentação, de cópia autenticada da 
ficha de registro de empregado (RE), registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, no qual conste o 
nome do profissional de nível superior, detentor do Atestado da Capacidade Técnica-profissional, contrato de 
prestação de serviços com “fé-publica” ou ainda outro profissional devidamente reconhecido pela entidade 
competente (CREA), detentor do Atestado da Capacidade Técnica-profissional. Para os dirigentes de empresas, tal 
comprovação poderá ser feita através de cópia da Ata da Assembleia em que se deu sua investidura no cargo ou, 
ainda, do contrato social. Os profissionais indicados pela empresa somente poderão participar como 
responsáveis técnicos por apenas 1 (uma) empresa, sendo inabilitadas as licitantes que mencionarem o 

mesmo profissional para esta função ou ainda as que não atenderem as exigências acima. 
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9.5.3 – Atestado de Visita ao local da Obra (Anexo VII) ou Declaração de Renúncia à Visita ao Local dos 

Serviços, conforme Anexo VIII 
 

9.6 – DA VISITA TÉCNICA  
 

9.6.1 – A Visita Técnica é FACULTATIVA. 
 

9.6.1.1 – Os representantes das empresas poderão agendar junto à Secretaria Municipal de 

Transportes, Obras e Projetos, no endereço: Avenida Prefeito Bento Gonçalves Pereira, nº 1.322, bairro 

Palhas em Paraíba do Sul/RJ ou através do telefone (24)2263-9036, de onde, acompanhado pelo 

representante da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul (Engenheiro Samuel), seguirão para o local 

onde serão realizados os serviços. 
 

8.1.3.3 - A visita técnica deverá ser realizada por preposto indicado e autorizado pela empresa interessada em 
participar, que será credenciado para o ato. 

 

9.7 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 
9.7.1 – As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada sua 
substituição por Balancetes ou Balanços provisórios. Tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais de 
elaboração estabelecidos em lei e estarem devidamente registrados e autenticados pela Junta Comercial e deverão 
conter a assinatura do administrador da firma e do contabilista, em que sejam nomeados os valores do Ativo 
Circulante (AC), do Realizável a Longo Prazo (RLP), do Passivo Circulante (PC), do Exigível a Longo Prazo (ELP) e do 
Patrimônio Líquido (PL). 
 

9.7.2 – Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar, junto com o Balanço atual e as 
Demonstrações Financeiras devidamente assinadas pelo Contabilista responsável, de modo a se extrair: 
 1 – Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 
 2 – Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 
 3 – Índice de Endividamento Geral (IEG) igual ou inferior a 1,0 
 4 – Risco Financeiro (RF) igual ou superior a 0,10  
- Os índices acima referidos resultarão das seguintes formulas: 
   ILG = AC + RLP/PC + ELP = 
   ILC = AC/PC = 
   IEG = PC + ELP/AT = 
     RF = CGL / SFC+VRP = (AC-PC) 
9.7.3 – Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o cálculo dos índices referidos 
no subitem 9.7.2, calculados de acordo com a aplicação das fórmulas. 

9.7.3.1 - No caso de empresa dispensada do Balanço, comprovante da Opção Contábil (Simples, 
Presumido,...), acompanhada de Declaração do Contador da Empresa indicando a Lei Federal 
adotada para a empresa. 

 

9.7.4 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
com data de expedição limitada a 90 (noventa) dias da data marcada para realização do certame; 
 

9.8 – CAUÇÃO E GARANTIA DO CONTRATO: 
 

9.8.1 – Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a 
preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. 
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9.8.2 – A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar 
sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos e reajustamentos se 
houver). 
 

9.8.3 - A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades: 
 

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
 

b) seguro garantia; 
 

c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital; 
 

9.8.4 – No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério da licitante, fornecida por um banco localizado 
no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda 
a duração do contrato, independente de notificação da PMPS, sob pena de rescisão contratual, ressalvados 
os casos em que a duração do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser 
feita pelo prazo contratual. Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou 
suspenso não poderá ser exigida a prorrogação das fianças bancárias. 
 

9.8.5 - No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice 
emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da PMPS, cobrindo o risco de quebra do 
contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a 
duração do contrato, independente de notificação da PMPS, sob pena de rescisão contratual. 
 

9.8.6 – No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de laudo de 
avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de 
resgate, taxa de atualização, condições de resgate. 
 

9.8.7 – No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Tesouraria da PMPS, em 
Paraíba do Sul, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, para obter instruções de como efetuá-la. 
 

9.8.8 – A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou liberada após o Recebimento 
Definitivo do(s) serviço(s). 
 

A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art.70, da 
Lei nº 8.666/93. 
 

O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de suas subcontratadas 
resultantes da execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do cumprimento de suas obrigações. 
 

9.9 - OUTRAS EXIGÊNCIAS: 
9.9.1 - Declaração, sob as penalidades da lei, à Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação, nos termos do 
parágrafo 2º, art. 32, da Lei 8.666/93, informando se está, ou não, em estado de inidoneidade perante quaisquer 
órgãos públicos (Modelo – Anexo X). 
9.9.2 – Declaração de Anuência, concordando com todas às condições e exigências do Edital, em todas as fases da 
licitação. (Modelo – Anexo IV); 
9.9.3 – Declaração do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº. 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo V 
(Declaração de trabalho de menores); 
9.9.4 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que possuir restrição em qualquer 
dos documentos de regularidade fiscal, previstos no subitem 9.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em 
que for declarada como vencedora do certame. 
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9.9.5 - O benefício de que trata o subitem anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
9.9.6 - O prazo de que trata o subitem 9.9.4 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. 
9.9.7 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem 9.9.4, implicará na decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das penalidades, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

9.9.8 – Os documentos necessários à habilitação supramencionada, poderá(ao) ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor da Comissão Permanente de 
Licitação ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.  

9.9.9 - Caso o licitante não atenda as exigências acima discriminadas, automaticamente será inabilitado e devolvido 
o Envelope Nº 02 ao mesmo, mediante protocolo. 

10 - DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 

10.1 - O envelope número 02 - Proposta comercial deverá conter a proposta propriamente dita, apresentada em 
uma via, redigida com clareza, sem emendas, borrões ou ressalvas, nem condições escritas à margem, rubricada em 
todas as suas folhas e assinada na última, com a respectiva identificação do subscritor, devendo constar: 

10.1.1 - Valor unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, conforme modelo anexo II – 
Proposta de Preços, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionaria; 

10.1.1.1 - No preço proposto deverão estar incluídos todos os encargos, (sociais, trabalhistas e 
previdenciários/acidentários) e tributos incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como todas e quaisquer 
despesas diretas e indiretas (incluindo transporte, fretes, alimentação, estadia dos profissionais envolvidos na 
realização dos serviços, além de todos os materiais e equipamentos necessários) e demais dispêndios necessários à 
perfeita execução dos serviços licitados, de tal sorte que o montante proposto será a única e completa remuneração 
a ser paga pela execução completa dos serviços; 

10.1.1.2 - Os preços ofertados, por força da legislação vigente, deverão permanecer fixos e 
irreajustáveis, durante a vigência do instrumento de contrato decorrente da presente licitação; 
10.1.1.3 - Os valores unitários e totais constantes do Modelo de Proposta de Preço, devem ser 
apresentados de forma analítica (Anexo II). 

10.1.2 – Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução correspondente a obra, (modelo 
Anexo I) 
10.1.3 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
apresentação da mesma, sob pena de desclassificação; 

10.1.4 - Deverá ser apresentada carta proposta comercial conforme modelo apresentado no (ANEXO III), 
sendo que a não apresentação deste, não motivará a desclassificação da licitante;  

10.1.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o Art. 48 da Lei 8.666/93 e condições 
estabelecidas no Edital. 
10.1.6 – Modelo dos Dados do representante legal para efeito de formalização de contrato (Anexo VI), 
sendo que a não apresentação deste, não motivará a desclassificação da licitante.  

 

11 - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
mailto:licitação@paraibadosul.rj.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11 – Centro 

Telefone: (24)2263-4469 
CNPJ: 29.138.385/0001-30 

www.paraibadosul.rj.gov.br  
licitação@paraibadosul.rj.gov.br  

 

Processo Administrativo 

nº 2020/2/2330 
 

Concorrência nº 

004/2020 
 

________________ 

Folha nº 
 

________________ 

Rubrica 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Edital de Licitação: nº 023/2020  Data de Abertura: 04/05/2020       Hora Abertura: 10h00min. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11.1 - No local, dia e hora fixados neste Edital, serão iniciados os trabalhos, lendo o Presidente da CPL, os objetivos 
da licitação.  

11.2 - Em seguida, será solicitada pelo Presidente, a credencial de cada representante legal das empresas 
proponentes (de __h__min às __h__min), onde serão recebidos os Envelopes Nº 01 e Nº 02 dos concorrentes 
(__h__min às __h__min), os quais serão protocolizados (08h20min às 08h30min) em seguida rubricados pela 
Comissão e pelos Participantes. 

11.3 - Encerrada a fase de protocolização dos envelopes, serão abertos pela Comissão o Envelope Nº 01 - 
HABILITAÇÃO, na presença de todos os concorrentes, cujos documentos serão examinados e rubricados pela 
Comissão e pelos representantes; permanecendo fechados e lacrados sob guarda da Comissão, o Envelope Nº 02 - 
PROPOSTA COMERCIAL, até a conclusão da fase de habilitação. 

11.4 - Após a conclusão da fase de habilitação, o Presidente da CPL prosseguirá os trabalhos com a abertura do 
Envelope Nº 02 — PROPOSTA COMERCIAL, das proponentes habilitadas, serão abertos, a seguir, no mesmo local, 
pela Comissão de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos ou depois de decorrido o prazo de que trata o art. 109, 1, “a” da Lei Federal nº 8.666/93. 
11.5 - Dessa reunião, será lavrada Ata Circunstanciada, na qual constem todas as ocorrências verificadas, fatos 
consignados e que exijam registro. 

11.6 - As propostas comerciais das proponentes inabilitadas serão devolvidas intactas aos respectivos proponentes, 
mediante protocolo. 
 

12 - CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

12.1- Competirá à CPL proceder ao julgamento e à classificação das propostas. No julgamento das propostas 
classificadas, será utilizado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, sendo considerada vencedora aquela mais 
vantajosa para a Administração, que atendendo a todos os requisitos do Edital, ofereça o menor preço exequível 
apurado, e classificando-se as demais por ordem crescente dos valores apresentados.  

12.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o Art. 48 da Lei 8.666/93.  

12.3 – Na forma do Artigo 40, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, serão desclassificadas as propostas com valor 
global superior ao limite estabelecido para contratação, sendo este fixado em R$ 378.019,35 (trezentos e setenta 
e oito mil, dezenove reais e trinta e cinco centavos). 

 12.4 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestadamente inexequíveis, assim 
entendidos como sendo aquela em que o valor global seja inferior a 70% do menor dos seguintes valores: 

a) Da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
orçado pela PMPS; 

b) Do valor orçado pela PMPS; 

12.6 - Serão desclassificadas as Propostas que estiverem em desacordo com qualquer exigência disposta no Edital 
e/ou que contenham oferta sobre as propostas de outras licitantes. 

12.7 - Serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente as exigências deste Edital e/ou que 
apresentem oferecimento de vantagens não previstas no Edital; 

12.8 - Caso a Comissão julgue necessário, poderá fazer consultas técnicas à licitante, sendo tais consultas feitas por 
escrito, com prazo determinado. Somente serão recebidas as respectivas respostas também por escrito, desde que 
não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta.  

12.9- A resposta da licitante não implicará em qualquer caso, na aceitação tácita da Contratante.  
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12.10 - A CPL/PMPS, poderá suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos 
apresentados, marcando na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se com os interessados para 
prosseguimento do processo licitatório.  

12.11 - Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissão e os participantes terão que rubricar os documentos 
apresentados e os envelopes fechados contendo as propostas, que ficarão em poder da Comissão até a ocasião da 
nova reunião.  

12.12 - O não comparecimento de qualquer das licitantes às reuniões marcadas pela Comissão, não impedirá a 
realização da mesma.  

12.13 - O julgamento das propostas será realizado em reunião da Comissão, que poderá a seu critério, solicitar 
auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de empregados da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, ou 
externa a ela.  

12.14 - É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou 
apresentar instrução do processo.  

12.15 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas comerciais, não mais cabe inabilitar as licitantes 
por motivos relacionados no item 9, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente. 

12.16 - Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas, sejam Habilitação ou Preços a Comissão 
Permanente de Licitação, a seu critério, poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem outras 
propostas, baseadas nas causas das quais decorreram as desclassificações, conforme art. 48 § 3º da lei 8.666/93. 

12.17 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará da seguinte forma: 

12.16.1 - Como critério de desempate será assegurado preferência de contratação para as microempresas, 
as empresas de pequeno porte e as cooperativas. 
12.16.2 - 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. 
12.16.3 - 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. 
12.16.4 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, 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 01 (um) dia, nova proposta, por escrito, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 
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 subitem 12.16.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no 
prazo e na forma prevista na alínea a deste subitem. 
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 que serão convocadas para a 
apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

 

12.16.5 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do 
subitem 12 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 
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12.16.6 - O disposto nos subitens 12.16.1 a 12.16.5, 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. 
12.16.7 - As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a 
convocação prévia de todos os licitantes. 
 

13 - CLASSIFICAÇÃO FINAL 

13.1 - Concluindo o julgamento, as propostas admitidas serão classificadas, atribuindo-se o primeiro lugar a que 
oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL, posicionando-se as demais na sequência dos valores finais. 
 

14 - HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO: 

14.1 - Proclamando o resultado final da licitação, publicar-se-á o mesmo e, posteriormente, o processo será 
encaminhado à Procuradoria Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, para seu parecer final, que 
encaminhará a autoridade superior, para homologação e adjudicação. 

14.2 - Após o julgamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação, a autoridade superior poderá: 

14.2.1 - Determinar a retificação de irregularidade sanável antes de homologar; 

14.2.2 - Homologar o resultado, conferindo eficácia à Adjudicação para que a Licitante vencedora seja contratada; 

14.2.3 - Anular o julgamento ou todo o procedimento, se nele encontrar ilegalidade; 

14.2.4 - Revogar a licitação por motivo de conveniência ou oportunidade; desde que comprovado o ocorrido 
depois de instaurada a competição. 

 

14.3 - Na hipótese em que a empresa adjudicatária venha a decair do direito à contratação do objeto desta licitação, 
a CONTRATANTE poderá convidar as empresas na ordem de classificação, para contratar, em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela empresa adjudicatária, inclusive, quanto ao preço, ou revogar esta licitação, 
independentemente da cominação legal que deverá ser aplicada à empresa licitante adjudicatária. 
 

14.4 - A empresa adjudicatária que, convocada a assinar o termo de contrato no prazo de validade de sua proposta, 
vier a desistir de assinar o mesmo, lhe será atribuída a penalidade de suspensão temporária de licitar com a 
ADMINISTRAÇÃO pelo prazo de 02 (dois) anos, respeitado o direito de recurso. 
 

14.5 - Os atos de homologação e da contratação serão publicados no Diário Oficial da União DOU. 
 

15 - DOS RECURSOS, PENALIDADES E DAS SANÇÕES: 

15.1 - Dos Recursos: 

 15.1.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberá recurso nos termos do art. 
109 da  Lei nº

 
8.666/93 e alterações pela Lei nº 8. 883/94; 

 15.1.2 - O recurso deverá ser interposto mediante petição, datilografada ou impressa através de 
processamento  

15.1.3 - O recurso deverá ser entregue no Protocolo Geral – endereçado ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 

15.2- Das Penalidades: 

15.2.1 - Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei Federal 8.666/93, a Contratada ficará sujeita 
às seguintes penalidades: 
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15.2.2 - pelo atraso na execução do contrato: 
15.2.3 - multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, que incidirá sobre o valor da obrigação 
em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento). 
15.2.4 - pela inexecução total ou parcial do contrato: 
15.2.5 - multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato não cumprido; 
15.2.6- multa correspondente à diferença de preços resultante da nova licitação ou contratação direta 
realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida. 
15.2.7- As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a CONTRATADA tiver 
direito, competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do recebimento da notificação da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ. 

15.3- Não sendo pagas no prazo previsto no item 15.2.7, haverá incidência de juros de mora, nos termos previsto no 
artigo 1.062 do Código Civil. 
15.4 - A multa prevista nesta seção não tem efeito compensatório, e consequentemente o pagamento delas não 
exime a Contratada da reparação de eventuais danos que forem causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em 
decorrência de culpa ou dolo na execução dos serviços objeto da contratação.  

15.5 - Das Sanções 

15.5.1 - Verificada uma das hipóteses dos subitens anteriores, a comissão Permanente de Licitações poderá optar 
pela convocação das demais proponentes da licitação obedecida sucessivamente à ordem de classificação na forma 
do § 2º do art. 64 da Lei de licitação em vigor. 
 

16 – CONTRATO 

16.1 - O contrato, decorrente da presente licitação, bem como suas alterações, ficarão subordinados às normas da lei 
Federal 8.666/93 e de acordo com a minuta anexa ao presente Edital; 

16.2 - O adjudicatário deverá assinar o contrato, cujas cláusulas acham-se definidas na minuta contratual anexa ao 
presente Edital, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de convocação para assinatura;  

16.3 - O prazo concedido para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
PREFEITURA MUNICIPL DE PARAÍBA DO SUL; 

16.4 - Nos termos do parágrafo 2º do artigo 64 da lei federal 8.666/93, poderá A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, quando o convocado não aceitar ou não assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidos, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da 
aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta apresentada e das demais cominações 
previstas na Lei Federal 8.666/93. 
 

17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1 - Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da 
Contratada também se incluem os dispostos a seguir: 

17.1.1 - Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados pela CONTRATANTE; 

17.1.2 - A CONTRATADA não poderá subcontratar os serviços objeto desta licitação com outra empresa, 
sem o consentimento prévio e expresso da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul – PMPS; 
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18 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

18.1 - Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, a contratante se 
obrigará:  

18.1.1 - Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas as condições 
regidas no Contrato. 

18.1.2 - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços pela Contratada.  

18.1.3 - A fiscalização exercida pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul - PMPS, terá, em especial, 
poderes para suspender a execução dos serviços que estejam em desacordo com a discriminação do objeto 
contratado. 

18.1.4 - Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros por culpa ou dolo da 
Contratada. 
18.1.5 - O acompanhamento e a fiscalização, do objeto da presente licitação ficará a cargo da Secretaria 
Municipal de Obras ou, a quem esta delegar. 
 

19 - DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 

19.1 - A CONTRATADA deverá apresentar à Comissão de Fiscalização da PMPS, medição previa, conforme 
Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante, dos serviços executados, juntamente com as guias de 
recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas, referente ao mês imediatamente anterior, e após aprovação da 
medição emitir Nota Fiscal para efeito de pagamento. 
19.2 - Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição previa apresentada pela CONTRATADA de forma integral ou 
rejeitá-la no todo ou em parte, autorizando a emissão de Nota Fiscal no valor da medição definitiva para efeito de 
pagamento. 
19.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal / Fatura, no valor 
correspondente aos serviços realizados no período de referência e devidamente atestados pela comissão de 
fiscalização. 
 

19.4 - Por ocasião do pagamento, a PMPS efetuará a retenção dos Impostos de conformidade com a Legislação 
Vigente, bem como deverá observar se a contratada mantém todas as condições jurídicas que habilitaram o certame, 
ou seja, a comprovação de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS e FGTS  
19.5 – Juntamente com a Primeira medição de serviços, o contratado deverá apresentar comprovação de matrícula 
da obra, junto a Previdência Social; 
19.6 – A partir da segunda medição e para efetivação de pagamentos a contratada deverá apresentar as respectivas 
cópias autenticadas das GRPS, referentes à obra devidamente quitada, conforme determina o art. 31 § § 2º e 3º da 
Lei nº 8.212/91 com redação introduzida pela Lei nº 9.032 de 28 de abril de 1995. 
 

20 - ATRASO DE PAGAMENTO 

20.1 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Município fica obrigado a atualizar os valores do 
débito, tendo por base a data do adimplemento das obrigações até o efetivo pagamento, aplicando as atualizações 
com base nos índices estabelecidos pelo Governo Federal à época dos fatos. 
 

21 - DO REAJUSTE DE PREÇO 

21.1 – O presente Edital não prevê quaisquer reajustamentos no valor da contratação, considerando o prazo de 
vigência contratual, conforme dispõe a legislação pertinente. 
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22 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

22.1 - A Contratada ficará obrigada a executar, às suas expensas os, os serviços que forem recusados, ou que estiver 
em desacordo com o disposto no Edital e seus anexos. 
22.2 - O recebimento dos serviços será efetuado por uma Comissão de Exame, Entrega e Recebimento, integrada por 
03 (três) membros nomeados pela Contratante, e por um representante da Contratada, devendo ser lavrado no ato, 
o termo competente, no qual se certificará o caráter dos recebimentos, ou seja, recebimento provisório, exames e 
finalmente o recebimento definitivo, o qual dependerá da comprovação de que o objeto da contratação foi executado 
em conformidade aos termos contratuais. 
 
22.3 - Em se dando ao recebimento em caráter provisório, o qual não excederá 15 (quinze) dias, a CONTRATANTE 
reterá os pagamentos e poderá exigir os reparos e substituições convenientes ou abatimento de preços, 
consignando-se os motivos, e só então, promoverá o recebimento definitivo, o qual dependerá da comprovação de 
que o objeto da contratação foi executado em conformidade aos termos contratuais. 
 

23 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1 - As despesas de elaboração das propostas para esta licitação, serão de exclusiva responsabilidade das 
licitantes, não lhe sendo assegurado reclamar qualquer indenização da Contratante pelas despesas assim praticadas.  
23.2 - A presente licitação não prevê o pagamento antecipado de despesas de qualquer natureza a título de 
instalação e mobilização dos serviços.  
24.3 - A adjudicatária deverá assinar o contrato, cujas clausulas acham-se deferidas na minuta contratual anexa ao 
presente Edital, (Anexo IX) no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de convocação para assinatura. 
 

24 - DO FORO 

24.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Paraíba do Sul - RJ, para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e 
procedimentos dela resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

Paraíba do Sul/RJ, 12 de março de 2020. 

 
 
 
 
 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

Este Edital encontra-se 
devidamente examinado e 

aprovado por esta Procuradoria 
Geral. 

 
 
 

___________________________ 
Dr. Tarcísio Dias Maciel 

Procurador Geral 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO, 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Estas especificações determinam as normas a seguir, os materiais a empregar e os serviços a serem executados da 

construção do CAPS 1 
           

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
      01 - A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos e a estas especificações e planilhas 
orçamentárias, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da fiscalização. 
     02 - Os projetos, especificações e orçamentos são elementos que se complementam, devendo as eventuais 
discordâncias  serem resolvidas pela fiscalização com a seguinte ordem de prevalência: projetos, especificações e 
orçamento. 
     03 - Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares 
aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, se desempenharem idênticas funções construtivas e 
apresentarem as mesmas características formais e técnicas, e com a autorização da fiscalização. 
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    04 - Reserva-se à fiscalização o direito de impugnar o andamento das obras e a aplicação de materiais ou 
equipamentos, desde que não satisfaçam o que está contido nestas especificações, obrigando-se a empreiteira a 
desmanchar por sua conta e risco o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as mesmas especificações. 
   05 - A contratada deverá conservar na obra uma cópia destas especificações e dos projetos, sempre à disposição 
da fiscalização. 
   06 - De modo algum a atuação da fiscalização, na parte de execução das obras, eximirá ou atenuará a 
responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar.  Só à 
contratada caberá a responsabilidade pela perfeição das obras em todos os seus detalhes.  
   07 - O acesso do fiscal a qualquer parte da obra, a qualquer momento, será facilitado pela contratada, que 
manterá na obra um representante devidamente credenciado. 
   08 - Os serviços e materiais obedecerão ainda às normas e métodos da ABNT. 
   09 - Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre a contratada e a fiscalização. 
   10 - Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão os de maior escala. 
   11 - Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão os de data mais recente. 
   12 - Após a assinatura do contrato a empreiteira assume inteira responsabilidade sobre os elementos 
apresentados para a obra, não sendo admitidas quaisquer alegações quanto à omissão destes elementos que 
venham onerar a obra. 
   13 - Serviços extras só serão admitidos quando solicitados pela fiscalização da PMPS.  
 

NORMAS GERAIS 
 
   01 - Os materiais a empregar na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do 
presente memorial, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas, ter suas características reconhecidas em 
certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos. 
   02 - O construtor deverá estar aparelhado com máquinas e ferramentas necessárias às obras, como também 
manterá pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços nos prazos previstos. 
   03 - O construtor submeterá à aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais e modelos de todos os 
serviços a serem executados nas obras. 
   04 - Quando necessário, a Fiscalização solicitará ensaios, exames e provas dos materiais ou serviços. 
   05 - O construtor será obrigado a retirar do local da obra os materiais porventura impugnados pela Fiscalização. 
   06 - Não será tolerado manter no local da obra quaisquer materiais estranhos à mesma. 
   07 - O controle de qualidade e outros exigidos pela Fiscalização não exime o construtor de sua inteira 
responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele executados. 
   08 - Entende-se por Fiscalização, a fiscalização da PMPS. 
   09 - O construtor deverá manter na obra, durante todas as horas de serviço, um mestre de obras e um 
engenheiro civil residente. 
   10 - Todos os serviços a serem executados na área da edificação deverão ser protegidos por lonas, tapumes, etc. 
   11 - Durante a execução dos serviços, a construtora deverá tomar todos os cuidados necessários no sentido de 
garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a 
execução da obra e garantir a estabilidade das redes de infra-estrutura localizadas nas áreas adjacentes, que de 
alguma maneira possam ser atingidos em qualquer das etapas da obra. 
   12 - A construtora deverá manter ininterrupto serviço de vigilância no local da obra, cabendo-lhe integral 
responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos, até sua entrega definitiva. 
   13 - A construtora deverá efetuar limpeza periódica da obra, obrigando-se a mantê-los em perfeita ordem, 
durante todas as etapas de execução. 
   14 - A construtora deverá manter no escritório do local da obra, à disposição da Fiscalização e sob sua 
responsabilidade, a Caderneta de Obras, onde deverão ser anotados, pelo engenheiro responsável por parte da 
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construtora e pela Fiscalização, todos os eventos que de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais como: 
pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, etc. 
   15 - A construtora deverá manter no escritório da obra, em local bem visível e à disposição da Fiscalização, o 
cronograma físico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado em função do real 
desenvolvimento da obra. 
    

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS CIVIS 
 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1- Caberá à Construtora fornecer todo o material, mão-de-obra, ferramental, maquinaria, 
equipamentos, etc., necessários e convenientes para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com 
segurança e qualidade. 

1.2- A placa de identificação da firma deverá ser afixada em local visível, de acordo com as normas do CREA ou CAU. 
1.3- As instalações da obra deverão ser mantidas limpas e organizadas. 

 

2 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

2.1- Fica a cargo da  Construtora, limpar o terreno e remover  entulhos. 
 

3 – CONCRETO: 

3.1-Agregados:  
a) AGREGADO MIÚDO 
Utilizar-se-á a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de rochas estáveis, com uma 

granulometria que se enquadre no especificado na EB-4 da ABNT.   
Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, 

matéria orgânica, torrões de argila e outras. 
b) AGREGADO GRAÚDO  
Será utilizada a pedra britada nº 01 e 02, proveniente do britamento de rochas sãs, isentas de substâncias 

nocivas ao seu emprego, tais como: torrões de argila, material pulverulento, gravetos e outras. 
Sua composição granulométrica enquadrar-se-á no especificado na EB-1 da ABNT. 

3.2- Água: 
A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matérias 

orgânicas ou qualquer outra substancia prejudicial à mistura. Em principio, a água potável pode ser utilizada.  
Sempre que se suspeitar de que a água local ou a disponível possa conter substâncias prejudiciais, análises 

físico-químicas deverão ser providenciadas.  
Água com limite de turgidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser utilizada. Se esse limite for 

ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada. 
Deverá atender aos itens 8.1.3 da NB1 e EB-19. 

3.3- Cimento: 
O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e os ensaios da ABNT. O cimento 

Portland comum atenderá a EB-1 e o de alta resistência inicial, à EB-2. Deverá atender aos itens 8.1 ,1 .1 e 8,1 ,1 .3 da 
NB1 . 
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O armazenamento do cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total 
ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou idades.  

O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 dias.  

 
4 - ALVENARIAS 

4.1- Considerações Gerais: 
As alvenarias deverão ser executadas fielmente em conformidade com as dimensões, alinhamentos e 

espessuras indicadas no projeto. 
 Deverão apresentar prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e espessuras de juntas compatíveis 
com o material utilizado e os detalhes do projeto. 
 Não deverão ser aceitos tijolos trincados, quebrados ou com menos de 30 dias de fabricação.  Todas as 
peças danificadas serão rejeitadas.   
 Elementos cortados não deverão ser usados sem autorização da fiscalização.  Não usar peças de 
comprimento inferior a 10 cm nos cantos ou junto a aberturas. 
 Sobre vãos de portas deverão ser construídas vergas de concreto armado,convenientemente 
dimensionadas, sendo que o sobrepasse além da medida do vão deverá ser de 250 mm. 
 Os elementos de alvenaria que absorvam água, deverão ser molhados por ocasião de seu assentamento. 
 As superfícies dos tijolos que irão receber a argamassa, deverão ser cuidadosamente limpas, de modo a se 
remover qualquer material estranho, que venha a prejudicar a aderência entre a superfície do tijolo e a argamassa. 
 As juntas terão espessura de 10 a 15 mm, porém constantes e perfeitamente alinhadas. 

 
4.2 – Execução de alvenaria em lajota cerâmica 8 furos, nas espessuras especificadas em projeto de arquitetura; 
4.3- O encunhamento das alvenarias será feito por peças do mesmo material, cortadas em forma de cunha 
triangular. A operação de encunhamento só deverá ser executada após decorridos 7 dias da conclusão do pano de 
alvenaria. de modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura. 

4.4- As alvenarias serão aprumadas e niveladas e a espessura das juntas uniforme, não devendo 
ultrapassar 15 mm. As juntas serão rebaixadas com ponta de colher. As fiadas serão perfeitamente 
alinhadas e aprumadas. 

4.5- O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia no traço 
volumétrico 1:2:9 em volume, quando não especificado ou definido pela Fiscalização. Poderá também ser 
utilizada argamassa pré-misturada. O assentamento dos componentes cerâmicos será executado com 
juntas de amarração. 

5 - REVESTIMENTO 
Nota: O tipo de revestimento de cada cômodo deverá obedecer ao especificado em projeto de arquitetura. 

5.1- Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Construtora adotar providências para que todas as 
superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita 
antes da aplicação do revestimento. 

Caberá à Construtora fornecer e aplicar o revestimento em todas as superfícies onde especificado e/ou 
indicado em projeto. 

Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais de perícia reconhecidamente 
comprovada. 

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e 
nivelados, as arestas vivas e os planos, perfeitos. 
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A mesclagem de argamassa para revestimento será executada com particular cuidado. 
As superfícies das paredes, serão limpas à vassoura e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos. 
5.2- Os elementos de cerâmica serão aplicados com argamassa-cola, referência do fabricante do revestimento, 
utilizando-se desempenadeira de aço para obter-se uma camada de 5,0 mm de espessura, sobre emboço apenas 
mestrado a régua, executando com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, o emboço deverá estar curado por pelo 
menos 07 dias antes da aplicação do revestimento. 

As juntas entre os elementos deverão estar rigorosamente niveladas e aprumadas, e serão tomadas com 
argamassa, referência do fabricante do revestimento, após 07 dias do assentamento. 

As arestas e os cantos não serão guarnecidos com peças de arremate; cortes e furos nos elementos deverão 
ser feitos com equipamentos adequados, não se admitindo o processo manual.  
5.3- Serão utilizados revestimentos cerâmicos especificados em planilha 

As superfícies a serem revestidas deverão ser regularizadas previamente com chapisco e areia grossa no 
traço 1:3 sarrafeado. 

Onde for necessária a regularização de paredes, dever-se-á utilizar apenas argamassa de cimento e areia 
grossa no traço 1:3. 

A colocação das peças cerâmicas deverá ser feita com juntas a prumo, com 1 mm de abertura acabada. As 
juntas verticais e horizontais deverão ficar perfeitamente alinhadas. As arestas serão vivas.  

 
6.  LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

6.1    Limpeza 
- A Obra deverá ser entregue completamente limpo, interna e externamente, pronto para uso imediato. 
- Remover-se-á quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies, todas as manchas e 

salpicos de tinta serão cuidadosamente removidas, dando-se especial atenção à perfeita execução desta limpeza 
nos vidros e ferragens das esquadrias. 

- Material Cerâmico – será feita com água e sabão ou com outros materiais de remoção recomendadas pelo 
fabricante. 

6.2   Verificação final 
 
- Na verificação final serão obedecidas as seguintes normas da ABNT: 
 

 
NB-597/77 – “Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia” ( NBR5675 ). 

 
 
 
 

Elaborado por: Luis Antonio Bastos de Almeida 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - R.J. PROGRAMA:  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: 
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA CAPS 1 

LOCALIZAÇÃO: BAIRRO: PALHAS 
CONCEDENTE: PREFEITURA  DE  PARAIBA DO SUL 

PLANILHA: Luis Antonio Bastos de Almeida 

ITEM 
EMOP    
Agosto  

019 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Unid. Quantidade Preço 

Unitário 
Preço 

Total R$ Status % 

1.0 EMOP Serviços de Escritório, Laboratório e Campo      

1.1 01.018.0
001-A 

Marcação de obra sem instrumento topográfico, 
considerada a projeção horizontal da área envolvente m² 250,06 2,36 590,14 0,19 

1.2 01.050.0
087-A 

Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e 
águas pluviais para prédios escolares e/ou 

administrativos até 500m², apresentado em Autocad, 
inclusive as legalizações pertinentes 

m² 250,06 5,96 1.490,36 0,48 

1.3 
01.050.0

098-A 

Projeto executivo de instalação hidráulica para prédios 
escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado 

em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes 
m² 250,06 10,00 2.500,60 0,81 

1.4 01.050.0
113-A 

Projeto executivo de instalação elétrica para prédios 
escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado 

em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes 
m² 250,06 11,97 2.993,22 0,97 

  Subtotal    7.574,32 2,44 
2.0 EMOP Canteiro de Obra      

2.1 02.020.0
001-A 

Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura 
e suportes de madeira.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO 
m² 4,00 318,30 1.273,20 2,37 

2.2 
02.002.0

011-A 

Tapume de vedação ou proteção executado com telhas 
trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, 

estas com 2 vezes de utilização, inclusive engradamento 
de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético 

na face externa 

m² 364,91 38,70 14.122,02 4,56 

2.3 02.004.0
001-A 

Barracão de obra com paredes e piso de tábuas de 
madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 

6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo 
reaproveitado 2 vezes 

m² 6,00 342,96 2.057,76 0,66 

  Subtotal    17.452,98 2,37 
3.0 EMOP Movimento de Terra      

3.1 03.001.0
001-B 

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª 
categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 

profundidade, exclusive escoramento e esgotamento 
m³ 48,51 45,80 2.221,76 0,72 

3.2 
03.013.0

001-B 

Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas 
de 30cm de espessura máxima, com material de boa 

qualidade, exclusive este 
m³ 1,32 28,29 37,34 0,01 

  Subtotal    2.259,10 0,73 
4.0 EMOP Transporte      

4.1 04.020.0
122-A 

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área 
de projeção vertical do andaime, exclusive carga, 

descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 
04.021.0010) 

m²xKm 2.000,00 0,11 220,00 0,07 
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4.2 
04.021.0

010-A 

Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive 
tempo de espera do caminhão, considerando-se a área 

de projeção vertical 
m² 90,00 0,63 56,70 0,02 

4.3 04.014.0
095-A 

Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de 
capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive 
carregamento, transporte e descarregamento, exclusive 

taxa para descarga em locais autorizados e/ou 
licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade 

de caçamba 

Unid. 4,00 238,08 952,32 0,31 

  Subtotal    1.229,02 0,40 
5.0 EMOP Serviços Complementares      

5.1 05.001.0
170-A 

Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive 

carga a pá 
m³ 25,00 15,49 387,25 0,12 

5.2 05.005.0
005-B 

Andaime de tabuado sobre cavaletes, inclusive estes, 
em madeira de 1ª, com aproveitamento da madeira 20 

vezes, inclusive movimentação 
m² 80,00 8,93 714,40 0,23 

5.3 
05.005.0

012-B 

Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, 
considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, 
exclusive andaime ou outro suporte e movimentação 

(vide item 05.008.0008) 

m² 120,00 2,64 316,80 0,10 

5.4 
05.006.0

002-1 

Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, 
exclusive aluguel dos rodízios, transporte dos elementos 
da torre, plataforma ou passarela de pinho, montagem e 

desmontagem. 

m² 80,00 8,00 640,00 0,21 

5.5 
05.008.0

001-A 
Montagem e desmontagem de andaime com elementos 

tubulares, considerando-se a área vertical recoberta m² 80,00 5,38 430,40 0,14 

5.6 05.008.0
008-B 

Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou 
passarela 

m² 80,00 0,44 35,20 0,01 

  Subtotal    2.524,05 5,46 
6.0 EMOP Fundação      

6.1 11.001.0
005-B 

Concreto dosado racionalmente para uma resistência 
característica à compressão de 10MPa, compreendendo 

apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de 
perdas 

m³ 37,42 205,69 7.696,92 2,48 

6.2 
11.002.0

010-A 
Preparo manual de concreto, inclusive transporte 

horizontal com carrinho de mão, até 20,00m m³ 37,42 107,77 4.032,75 1,30 

6.3 11.002.0
021-B 

Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive 
transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, e vertical 

até 10,00m com torre e guincho, colocação, 
adensamento e acabamento, considerando uma 

produção aproximada de 7,00m³/h 

m³ 37,42 75,65 2.830,82 0,91 

6.4 11.004.0
020-B 

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de 
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, 
paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive 

desmoldagem, exclusive escoramento 

m 120,00 47,36 5.683,20 1,83 

6.5 
11.008.0

001-B 

Barra de Aço CA50A, com saliência ou mossa, 
coeficiente de coformação superficial mínimo ( aderência 
) igual a 1,50, diâmetro de 6,3 mm,destinada a armadura 
de concreto armado, compreendendo do fornecimento, 

10% de perdas de pontas e arame 18. 

Kg 280,00 4,56 1.276,80 0,41 

6.6 
11.008.0

003-A 

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, 
coeficiente de conformação superficial mínimo 

(aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, 
destinada à armadura de concreto armado, 

compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas 
e arame 18 

Kg 850,50 3,98 3.384,99 1,09 

6.7 11.011.0 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens Kg 850,50 3,20 2.721,60 0,88 
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024-B nas formas, aço CA-25, em barra redonda com diâmetro 
igual a 8,00mm 

6.8 11.011.0
023-B 

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens 
nas formas, aço CA-25, em barra redonda com diâmetro 

igual a 6,3mm 
Kg 280,00 3,84 1.075,20 0,35 

6.9 11.030.0
050-A 

Laje pré-moldada Beta 12, para sobrecarga de 3,5kN/m² 
e vão de 4,10m, considerando vigotas, tijolos e 

armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de 
espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. 

FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto 

m² 250,05 99,25 24.817,46 8,01 

  Subtotal    53.519,75 17,27 
7.0 EMOP Revestimento de Parede, Teto e Piso      

7.1 13.001.0
010-1 

Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com 
argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura 

de 9mm 
m² 1.209,31 5,06 6.119,11 1,97 

7.2 13.003.0
001-A 

Revestimento interno, de uma vez, massa única ou 
emboço paulista com argamassa de cimento, cal, saibro 
macio e areia fina, no traço 1:4:4:4, espessura de 2cm 

acabamento camurçado, aplicado sobre superfície 
chapiscada, exclusive chapisco 

m² 1.209,31 21,49 25.988,07 8,39 

7.3 13.030.0
292-A 

Revestimento de paredes com cerâmica 25x40cm e 
8,5mm de espessura, exclusive chapisco, emboço, nata 

de cimento ou argamassa colante e rejuntamento. 
m² 223,44 51,60 11.529,50 3,72 

7.4 13.301.0
125-B 

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada 
com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na 

espessura de 3cm 
m² 282,90 25,24 7.140,40 2,30 

7.5 13.330.0
075-A 

Revestimento de piso com ladrilho cerâmico, 
antiderrapante, 40 x 40cm, sujeito a tráfego intenso, 

resistência a abrasão P.E.I.-IV, assentes em superfície 
com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia 

e saibro, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento 
branco e corante 

m² 282,90 56,25 15.913,13 5,14 

7.6 13.365.0
150-A 

Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, 
largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento 
sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 

1:3:3 e rejuntamento com cimento branco 

m 18,00 49,45 890,10 0,29 

7.7 13.365.0
175-A 

Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, 
com 2 polimentos, largura de 15cm, assente em 
superfície em osso, com nata de cimento sobre 

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e 
rejuntamento com cimento branco e corante 

m 13,60 22,88 311,17 0,10 

7.8 12.003.0
055-A 

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, 
assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 

1:8, em paredes de uma vez (0,20m), de superfície 
corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real 

m² 386,73 87,66 33.900,75 10,94 

  Subtotal    101.792,23 32,85 
8.0 EMOP Esquadrias de Ferro, Aluminio ou Madeira, Vidraças e Ferragens   

8.1 14.006.0
190-A 

Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 
3cm, aduela de 13 x 3cm e alizares 5 x 2cm, 

complementada por bandeira fixa de 40cm de altura, 
exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 17,00 582,23 9.897,91 3,19 

8.2 14.007.0
253-A 

Fechadura de cilindro ovalado, de latão, acabamento 
cromado para portas de correr, de ferro ou alumínio. 

Unid. 17,00 202,82 3.447,94 1,11 

8.3 14.007.0
045-A 

Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, 
internas, sociais ou de serviço, constando de 
fornecimento sem colocação (esta incluída no 

fornecimento e colocação das esquadrias), de: -
Fechadura simples, retangular, de ferro, acabamento 

Unid. 17,00 56,48 960,16 0,31 
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cromado -Maçaneta tipo alavanca, em zamak ou latão, 
acabamento polido e cromado -Espelho retangular ou 

semielíptico, de ferro ou latão, polido e cromado -3 
dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino 

e bolas de latão 

8.4 14.004.0
100-A ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES m² 4,00 237,75 951,00 0,31 

8.5 
14.003.0

070-A 

Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, 
com 1 ordem e báscula inferior fixa, em perfis série 28. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 
m² 4,72 283,47 1.337,98 0,43 

8.6 14.003.0
025-A 

Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com 
duas folhas de correr, em perfis série 28. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 
m² 8,64 307,10 2.653,34 0,86 

8.7 14.003.0
160-A 

Caixilho fixo de alumínio anodizado ao natural, série 28, 
em veneziana. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 8,64 357,14 3.085,69 1,00 

8.8 14.004.0
010-A 

Vidro plano transparente comum, com 3mm de 
espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

m² 18,00 44,68 804,24 0,26 

  Subtotal    23.138,26 7,47 
9.0 EMOP Instalação Elétrica, Hidraulica e Sanitária      

9.1 15.001.0
026-A 

Caixa de alvenaria em tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), 
em paredes de meia vez, com dimensões de 0,20 x 0,20 
x 0,30m, assentada com argamassa de cimento e areia, 

no traço 1:4, revestida internamente com a mesma 
argamassa, com fundo de concreto e tampa de concreto 

armado 

Unid. 1,00 242,09 242,09 0,08 

9.2 
15.002.0

120-A 

Caixa enterrada para instalações telefônicas, tipo R1, 
medindo 0,60 x 0,35 x 0,50m, em blocos de concreto 
estrutural de 0,10 x 0,20 x 0,40m, assentados com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e revestida 
internamente com a mesma argamassa, com tampa de 

concreto armado com 5cm de espessura e fundo de 
concreto simples com 5cm 

Unid. 1,00 159,27 159,27 0,05 

9.3 15.002.0
400-A 

Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm de diâmetro 
e 60cm de profundidade, exclusive escavação e 

reaterro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 
Unid. 3,00 174,31 522,93 0,17 

9.4 
15.028.0

010-A 

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro 
ou semelhante de 1000L, inclusive peças de apoio em 

alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação 
hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório 

Unid. 1,00 479,63 479,63 0,15 

9.5 
15.004.0

059-A 

Instalação e assentamento de duchinha manual para 
banheiro (exclusive fornecimento do aparelho), 

compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm e 
conexões 

Unid. 2,00 124,39 248,78 0,08 

9.6 
15.004.0

063-A 

Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira 
(exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 

3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 
40mm, rabichos e conexões 

Unid. 4,00 144,85 579,40 0,19 

9.7 
15.004.0

105-A 

Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e 
válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento 

térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m 
de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula 
e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m 
de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo 
de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de 

ventilação 

Unid. 4,00 280,10 1.120,40 0,36 

9.8 
18.007.0

051-A 

Duchinha manual, com registro de pressão 1/2” 
cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola 

branca, buchas e parafusos para fixação. 
Unid. 4,00 37,28 149,12 0,05 
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FORNECIMENTO 

9.9 
18.002.0

022-A 

Lavatório de louça branca de sobrepor, tipo médio luxo, 
sem ladrão, com medidas em torno de 53 x 43cm. 

Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1” x 1.1/4”, 
torneira de pressão 1193 de 1/2” e válvula de 

escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO 

Unid. 2,00 265,76 531,52 0,17 

9.10 18.002.0
065-A 

Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa 
acoplada e medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, 

inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, 
rabicho em PVC e acessórios de fixação. 

FORNECIMENTO 

Unid. 2,00 221,73 443,46 0,14 

9.11 18.002.0
090-A 

Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com 
necessidades específicas, inclusive assento especial, 

bolsa de ligação e acessórios de fixação. 
FORNECIMENTO 

Unid. 2,00 438,81 877,62  

9.12 18.002.0
013-A 

Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para 
pessoas com necessidades específicas, com medidas 
em torno de 45,5 x 35,5cm, exclusive sifão, válvula de 

escoamento, rabicho e torneira. FORNECIMENTO 

Unid. 2,00 94,40 188,80  

9.13 
15.004.0

181-A 

Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em 
pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 

40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de 
PVC até a caixa de inspeção, considerando a distância 

do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e 
INSTALAÇÃO 

Unid. 6,00 57,97 347,82 0,11 

9.14 
15.004.0

212-A 
Tubo para ventilação em PVC de 75mm, inclusive 
conexões. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO Unid. 4,00 18,00 72,00 0,02 

9.15 15.007.0
498-A 

Quadro de distribuição de energia para disjuntores 
termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e 
barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de 

até 6 disjuntores sem dispositivo para chave geral. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 1,00 89,87 89,87 0,03 

9.16 15.007.0
570-A 

Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO Unid. 5,00 10,64 53,20 0,02 

9.17 15.008.0
020-A 

Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, 
compreendendo: preparo, corte e enfiação em 
eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 400,00 2,55 1.020,00 0,33 

9.18 15.008.0
025-A 

Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, 
compreendendo: preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 300,00 3,46 1.038,00 0,33 

9.19 15.008.0
105-0 

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, 
compreendendo: preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 16mm², 450/750V. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 100,00 4,49 449,00 0,14 

9.20 15.015.0
020-A 

Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente 
a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m 

de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e 
interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive 

abertura e fechamento de rasgo em alvenaria 

Unid. 9,00 245,87 2.212,83 0,71 

9.21 15.015.0
250-A 

Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, 
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 

3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada 
de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa 

fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo 
em alvenaria 

Unid. 15,00 237,02 3.555,30 1,15 

9.22 15.015.0 Instalação de ponto de telefone ou lógica, Unid. 1,00 287,49 287,49 0,09 
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203-A compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4”, 
conexões e caixas 

9.23 15.029.0
011-A 

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO Unid. 3,00 42,29 126,87 0,04 

9.24 15.036.0
088-A 

Tubo de PVC rígido de 100mm, linha reforçada, 
soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO 

m 15,00 28,72 430,80 0,14 

9.25 15.002.0
200-A 

Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de 
concreto pré-moldado, constando de círculo de fundo, 4 
anéis superpostos de 40mm de espessura, 600mm de 

diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída), 
de 300mm + 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de 

altura, perfazendo 925mm de altura total, exclusive 
tampão de ferro fundido e escavação. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO 

Unid. 2,00 178,71 357,42 0,12 

9.26 18.005.0
010-A 

Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO Unid. 3,00 30,30 90,90 0,03 

9.27 18.005.0
012-A 

Porta-toalha de papel em plástico ABS. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 3,00 35,65 106,95 0,03 

9.28 18.005.0
013-A 

Porta papel higiênico em plástico ABS. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO Unid. 3,00 28,44 85,32 0,03 

9.29 18.009.0
066-A 

Torneira para pia, com arejador, tubo móvel, tipo banca, 
1167 de 1/2” x 17cm aproximadamente, em metal 

cromado. FORNECIMENTO 
Unid. 3,00 54,54 163,62 0,05 

9.30 18.016.0
030-A 

Banca de aço inoxidável de 2,00 x 0,55m, em chapa 
18.304, com uma cuba de 500 x 400 x 200mm em chapa 

20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, 
sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, sobre apoios de alvenaria de 

meia vez e verga de concreto, sem revestimento, 
exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 1,00 2080,47 2.080,47 0,67 

9.31 18.027.0
312-A 

Luminária de embutir, fixada em laje ou forro, tipo calha, 
chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada 

com reator eletrônico de alto fator de potência (AFP 
0,92) e lâmpada fluorescente de 2 x 20W. 

FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

Unid. 3,00 89,12 267,36 0,09 

9.32 
18.027.0

315-A 

Luminária de embutir, fixada em laje ou forro, tipo calha, 
chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada 

com reator eletrônico de alto fator de potência (AFP 
0,92) e lâmpada fluorescente de 2 x 40W. 

FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

Unid. 8,00 106,97 855,76 0,28 

9.33 18.013.0
117-A 

Sifão 1680, de 1.1/2" x 1.1/2" em metal cromado, 
FORNECIMENTO 

Unid. 3,00 70,60 211,80 0,07 

9.34 18.013.0
115-A 

Valvula de escoamento para pia, em PVC, 
FORNECIMENTO Unid. 3,00 0,84 2,52 0,00 

9.35 
18.013.0

128-A 
Rabicho em metal cromado, de 40cm, com saída de 1/2" 

. FORNECIMENTO Unid. 3,00 10,80 32,40 0,01 

9.36 15.005.0
255-0 

Tubulação em cobre para interligação de Split System 
ao condensador/evaporador, inclusive isolamento 

térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para 
aparelhos até 48000 BTU’S. FORNECIMENTO e 

INSTALAÇÃO 

m 8,00 144,27 1.154,16 0,37 

  Subtotal    20.634,88 5,86 
10.0 EMOP Cobertura      

10.1 16.001.0
050-A 

Madeiramento para cobertura em duas águas em telhas 
cerâmicas, constituído de cumeeira e terças de 3” x m² 250,60 75,34 18.880,20 6,09 
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4.1/2”, caibros de 3” x 1.1/2”, ripas de 1,5 x 4cm, tudo 
em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido 
pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO 

10.2 
16.002.0

005-A 

Cobertura em telha cerâmica francesa, exclusive 
cumeeira e madeiramento. Medida pela área real de 

cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 
m² 250,60 71,88 18.013,13 5,81 

10.3 16.002.0
025-A 

Cordão para arremate de telhado executado em telhas 
coloniais duplas, ligeiramente sobrepostas, presas com 
argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

m 50,00 42,24 2.112,00 0,68 

10.4 16.004.0
055-A 

Condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive 
conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

m 200,00 28,84 5.768,00 1,86 

  Subtotal    44.773,33 14,45 
11.0 EMOP Pintura      

11.1 17.017.0
010-A 

Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, 
inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador 

acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo 
lixamento com remoção do pó residual 

m² 1.209,31 17,99 21.755,49 7,02 

11.2 
17.018.0

020-A 

Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 
15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, 

acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície 
preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este 

preparo ( INTERNO ) 

m² 996,95 8,13 8.105,20 2,62 

11.3 17.018.0
020-A 

Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 
15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, 

acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície 
preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este 

preparo ( EXTERNO ) 

m² 212,36 8,13 1.726,49 0,56 

11.4 17.017.0
100-A 

Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, 
uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de 

massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma 
demão de fundo sintético nivelador 

m² 57,12 32,61 1.862,68 0,60 

11.5 
17.017.0

110-A 

Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a 
óleo brilhante ou acetinada, lixamento, uma demão de 
verniz isolante incolor, duas demãos de massa para 
madeira, lixamento e remoção de pó, uma demão de 

fundo sintético nivelador e duas demãos de acabamento 

m² 57,12 21,08 1.204,09 0,39 

  Subtotal    34.653,95 11,18 
12.0 EMOP LIMPEZA DA OBRA      
12.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 250,05 1,20 300,06 0,10 

      300,06 0,10 
TOTAL 309.851,93 78,00 

BDI (22,00%) 68.167,42 22,00 
TOTAL GERAL 378.019,35 100,00 

        
  BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS      
        
  Referências      
  Lei Complementar 70 de 1991, Lei 9.718 de 1998, art. 8º. COFINS 3,00%  
  Lei 9.715 de 1998, art. 8º., I   PIS 0,65%  
     ISS 2,00%  

  R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001   Administração 
Central 

6,00%  

  R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001   
Mobilização e 

desmobilização 2,62%  

  R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001   Seguros e Riscos 
Previstos 1,00%  

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
mailto:licitação@paraibadosul.rj.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11 – Centro 

Telefone: (24)2263-4469 
CNPJ: 29.138.385/0001-30 

www.paraibadosul.rj.gov.br  
licitação@paraibadosul.rj.gov.br  

 

Processo Administrativo 

nº 2020/2/2330 
 

Concorrência nº 

004/2020 
 

________________ 

Folha nº 
 

________________ 

Rubrica 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Edital de Licitação: nº 023/2020  Data de Abertura: 04/05/2020       Hora Abertura: 10h00min. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

  Taxa Selic Outubro/2010   Despesas 
financeiras 0,81%  

  R. TCU, Brasília, v. 32, nº. 88, abr/jun 2001   Lucro 7,00%  
        
   Cálculo segundo orientação do TCU: 
        
        
        
     DI = Despesas Indiretas 
     DF = Despesas Financeiras 
      L = Lucro 
     I = Impostos  
        

OBS.: 
1) Os valores pagos pela contratada a título de IRPJ e CSSL não devem ser incluídos nos orçamentos de obras, já que estão 

relacionados com o desempenho financeiro da empresa e não com a execução do serviço de construção civil que está sendo orçado. 
        
 2 ) Encargos sociais estão inclusos no custo direto.      
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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PLANTA BAIXA 
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ANEXO II 
Modelo da Proposta de Preços  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL – 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

CNPJ: 29.138.385/0001-30  

Edital 
Nº 023/2020 

Sugerimos que os preços sejam 
apresentados neste formulário 

(opcional) Processo Licitatório: 
Nº 023/2020 

COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÕES 

Modalidade: 
Concorrência n° 004/2020 

Abertura da Proposta: 
04/05/2020 – 10:00 hs 

Proponente: 

Endereço: 
Pessoa p/ Contato: Telefone: Fax: 
Validade da Proposta: 

 
Prazo de Entrega: 

 
Condições de Pagamento: 

 
Representante legal para assinatura do Contrato de Fornecimento 

Nome:  Identidade: 

End.:  CPF: 
 

ITEM 
EMOP    
Agosto  

019 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Unid. Quantidade Preço 

Unitário 
Preço 

Total R$ Status % 

1.0 EMOP Serviços de Escritório, Laboratório e Campo      

1.1 01.018.0
001-A 

Marcação de obra sem instrumento topográfico, 
considerada a projeção horizontal da área envolvente m² 250,06 R$ R$  

1.2 01.050.0
087-A 

Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e 
águas pluviais para prédios escolares e/ou 

administrativos até 500m², apresentado em Autocad, 
inclusive as legalizações pertinentes 

m² 250,06 R$ R$  

1.3 
01.050.0

098-A 

Projeto executivo de instalação hidráulica para prédios 
escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado 

em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes 
m² 250,06 R$ R$  

1.4 01.050.0
113-A 

Projeto executivo de instalação elétrica para prédios 
escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado 

em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes 
m² 250,06 R$ R$  

  Subtotal   R$ R$  
2.0 EMOP Canteiro de Obra      

2.1 02.020.0
001-A 

Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura 
e suportes de madeira.  FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO 
m² 4,00 R$ R$  

2.2 02.002.0
011-A 

Tapume de vedação ou proteção executado com telhas 
trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, 

estas com 2 vezes de utilização, inclusive engradamento 
de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético 

na face externa 

m² 364,91 R$ R$  

2.3 02.004.0
001-A 

Barracão de obra com paredes e piso de tábuas de 
madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 

6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo 
reaproveitado 2 vezes 

m² 6,00 R$ R$  

  Subtotal   R$ R$  
3.0 EMOP Movimento de Terra      
3.1 03.001.0 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª m³ 48,51 R$ R$  
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001-B categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento 

3.2 03.013.0
001-B 

Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas 
de 30cm de espessura máxima, com material de boa 

qualidade, exclusive este 
m³ 1,32 R$ R$  

  Subtotal   R$ R$  
4.0 EMOP Transporte      

4.1 
04.020.0

122-A 

Transporte de andaime tubular, considerando-se a área 
de projeção vertical do andaime, exclusive carga, 

descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 
04.021.0010) 

m²xKm 2.000,00 R$ R$  

4.2 04.021.0
010-A 

Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive 
tempo de espera do caminhão, considerando-se a área 

de projeção vertical 
m² 90,00 R$ R$  

4.3 04.014.0
095-A 

Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de 
capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive 
carregamento, transporte e descarregamento, exclusive 

taxa para descarga em locais autorizados e/ou 
licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade 

de caçamba 

Unid. 4,00 R$ R$  

  Subtotal   R$ R$  
5.0 EMOP Serviços Complementares      

5.1 05.001.0
170-A 

Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou 
entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive 

carga a pá 
m³ 25,00 R$ R$  

5.2 
05.005.0

005-B 

Andaime de tabuado sobre cavaletes, inclusive estes, 
em madeira de 1ª, com aproveitamento da madeira 20 

vezes, inclusive movimentação 
m² 80,00 R$ R$  

5.3 05.005.0
012-B 

Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, 
considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, 
exclusive andaime ou outro suporte e movimentação 

(vide item 05.008.0008) 

m² 120,00 R$ R$  

5.4 05.006.0
002-1 

Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodízios, 
exclusive aluguel dos rodízios, transporte dos elementos 
da torre, plataforma ou passarela de pinho, montagem e 

desmontagem. 

m² 80,00 R$ R$  

5.5 05.008.0
001-A 

Montagem e desmontagem de andaime com elementos 
tubulares, considerando-se a área vertical recoberta 

m² 80,00 R$ R$  

5.6 05.008.0
008-B 

Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou 
passarela m² 80,00 R$ R$  

  Subtotal   R$ R$  
6.0 EMOP Fundação      

6.1 11.001.0
005-B 

Concreto dosado racionalmente para uma resistência 
característica à compressão de 10MPa, compreendendo 

apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de 
perdas 

m³ 37,42 R$ R$  

6.2 11.002.0
010-A 

Preparo manual de concreto, inclusive transporte 
horizontal com carrinho de mão, até 20,00m m³ 37,42 R$ R$  

6.3 
11.002.0

021-B 

Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive 
transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, e vertical 

até 10,00m com torre e guincho, colocação, 
adensamento e acabamento, considerando uma 

produção aproximada de 7,00m³/h 

m³ 37,42 R$ R$  

6.4 11.004.0
020-B 

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de 
concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, 
paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive 

desmoldagem, exclusive escoramento 

m 120,00 R$ R$  
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6.5 11.008.0
001-B 

Barra de Aço CA50A, com saliência ou mossa, 
coeficiente de coformação superficial mínimo ( aderência 
) igual a 1,50, diâmetro de 6,3 mm,destinada a armadura 
de concreto armado, compreendendo do fornecimento, 

10% de perdas de pontas e arame 18. 

Kg 280,00 R$ R$  

6.6 11.008.0
003-A 

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, 
coeficiente de conformação superficial mínimo 

(aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, 
destinada à armadura de concreto armado, 

compreendendo fornecimento, 10% de perdas de pontas 
e arame 18 

Kg 850,50 R$ R$  

6.7 11.011.0
024-B 

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens 
nas formas, aço CA-25, em barra redonda com diâmetro 

igual a 8,00mm 
Kg 850,50 R$ R$  

6.8 
11.011.0

023-B 

Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens 
nas formas, aço CA-25, em barra redonda com diâmetro 

igual a 6,3mm 
Kg 280,00 R$ R$  

6.9 11.030.0
050-A 

Laje pré-moldada Beta 12, para sobrecarga de 3,5kN/m² 
e vão de 4,10m, considerando vigotas, tijolos e 

armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de 
espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. 

FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto 

m² 250,05 R$ R$  

  Subtotal   R$ R$  
7.0 EMOP Revestimento de Parede, Teto e Piso      

7.1 
13.001.0

010-1 

Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com 
argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura 

de 9mm 
m² 1.209,31 R$ R$  

7.2 
13.003.0

001-A 

Revestimento interno, de uma vez, massa única ou 
emboço paulista com argamassa de cimento, cal, saibro 
macio e areia fina, no traço 1:4:4:4, espessura de 2cm 

acabamento camurçado, aplicado sobre superfície 
chapiscada, exclusive chapisco 

m² 1.209,31 R$ R$  

7.3 13.030.0
292-A 

Revestimento de paredes com cerâmica 25x40cm e 
8,5mm de espessura, exclusive chapisco, emboço, nata 

de cimento ou argamassa colante e rejuntamento. 
m² 223,44 R$ R$  

7.4 
13.301.0

125-B 

Contrapiso, base ou camada regularizadora executada 
com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na 

espessura de 3cm 
m² 282,90 R$ R$  

7.5 13.330.0
075-A 

Revestimento de piso com ladrilho cerâmico, 
antiderrapante, 40 x 40cm, sujeito a tráfego intenso, 

resistência a abrasão P.E.I.-IV, assentes em superfície 
com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia 

e saibro, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento 
branco e corante 

m² 282,90 R$ R$  

7.6 13.365.0
150-A 

Peitoril em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, 
largura de 15 a 18cm, assentado com nata de cimento 
sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 

1:3:3 e rejuntamento com cimento branco 

m 18,00 R$ R$  

7.7 
13.365.0

175-A 

Soleira em granito cinza corumbá, 2cm de espessura, 
com 2 polimentos, largura de 15cm, assente em 
superfície em osso, com nata de cimento sobre 

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e 
rejuntamento com cimento branco e corante 

m 13,60 R$ R$  

7.8 12.003.0
055-A 

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, 
assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 

1:8, em paredes de uma vez (0,20m), de superfície 
corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real 

m² 386,73 R$ R$  

  Subtotal   R$ R$  
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8.0 EMOP    

8.1 14.006.0
190-A 

Porta de madeira de lei em compensado, de 80 x 210 x 
3cm, aduela de 13 x 3cm e alizares 5 x 2cm, 

complementada por bandeira fixa de 40cm de altura, 
exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 17,00 R$ R$  

8.2 14.007.0
253-A 

Fechadura de cilindro ovalado, de latão, acabamento 
cromado para portas de correr, de ferro ou alumínio. Unid. 17,00 R$ R$  

8.3 14.007.0
045-A 

Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, 
internas, sociais ou de serviço, constando de 
fornecimento sem colocação (esta incluída no 

fornecimento e colocação das esquadrias), de: -
Fechadura simples, retangular, de ferro, acabamento 

cromado -Maçaneta tipo alavanca, em zamak ou latão, 
acabamento polido e cromado -Espelho retangular ou 

semielíptico, de ferro ou latão, polido e cromado -3 
dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino 

e bolas de latão 

Unid. 17,00 R$ R$  

8.4 
14.004.0

100-A ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES m² 4,00 R$ R$  

8.5 14.003.0
070-A 

Janela basculante de alumínio anodizado ao natural, 
com 1 ordem e báscula inferior fixa, em perfis série 28. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 
m² 4,72 R$ R$  

8.6 
14.003.0

025-A 

Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com 
duas folhas de correr, em perfis série 28. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 
m² 8,64 R$ R$  

8.7 
14.003.0

160-A 
Caixilho fixo de alumínio anodizado ao natural, série 28, 

em veneziana. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 8,64 R$ R$  

8.8 14.004.0
010-A 

Vidro plano transparente comum, com 3mm de 
espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² 18,00 R$ R$  

  Subtotal   R$ R$  
9.0 EMOP Instalação Elétrica, Hidraulica e Sanitária      

9.1 
15.001.0

026-A 

Caixa de alvenaria em tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), 
em paredes de meia vez, com dimensões de 0,20 x 0,20 
x 0,30m, assentada com argamassa de cimento e areia, 

no traço 1:4, revestida internamente com a mesma 
argamassa, com fundo de concreto e tampa de concreto 

armado 

Unid. 1,00 R$ R$  

9.2 15.002.0
120-A 

Caixa enterrada para instalações telefônicas, tipo R1, 
medindo 0,60 x 0,35 x 0,50m, em blocos de concreto 
estrutural de 0,10 x 0,20 x 0,40m, assentados com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e revestida 
internamente com a mesma argamassa, com tampa de 

concreto armado com 5cm de espessura e fundo de 
concreto simples com 5cm 

Unid. 1,00 R$ R$  

9.3 15.002.0
400-A 

Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm de diâmetro 
e 60cm de profundidade, exclusive escavação e 

reaterro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 
Unid. 3,00 R$ R$  

9.4 15.028.0
010-A 

Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro 
ou semelhante de 1000L, inclusive peças de apoio em 

alvenaria e madeira serrada, e flanges de ligação 
hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório 

Unid. 1,00 R$ R$  

9.5 15.004.0
059-A 

Instalação e assentamento de duchinha manual para 
banheiro (exclusive fornecimento do aparelho), 

compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm e 
conexões 

Unid. 2,00 R$ R$  

9.6 15.004.0
063-A 

Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira 
(exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 

3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de 
Unid. 4,00 R$ R$  
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40mm, rabichos e conexões 

9.7 
15.004.0

105-A 

Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e 
válvula de descarga (exclusive estes) em pavimento 

térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m 
de tubo de PVC de 50mm, com conexões, até a válvula 
e após esta até o vaso, ligação de esgotos com 3,00m 
de tubo de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo 
de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de 

ventilação 

Unid. 4,00 R$ R$  

9.8 
18.007.0

051-A 

Duchinha manual, com registro de pressão 1/2” 
cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola 

branca, buchas e parafusos para fixação. 
FORNECIMENTO 

Unid. 4,00 R$ R$  

9.9 18.002.0
022-A 

Lavatório de louça branca de sobrepor, tipo médio luxo, 
sem ladrão, com medidas em torno de 53 x 43cm. 

Ferragens em metal cromado: sifão 1680 1” x 1.1/4”, 
torneira de pressão 1193 de 1/2” e válvula de 

escoamento 1600. Rabicho em PVC. FORNECIMENTO 

Unid. 2,00 R$ R$  

9.10 
18.002.0

065-A 

Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa 
acoplada e medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, 

inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, 
rabicho em PVC e acessórios de fixação. 

FORNECIMENTO 

Unid. 2,00 R$ R$  

9.11 
18.002.0

090-A 

Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com 
necessidades específicas, inclusive assento especial, 

bolsa de ligação e acessórios de fixação. 
FORNECIMENTO 

Unid. 2,00 R$ R$  

9.12 
18.002.0

013-A 

Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para 
pessoas com necessidades específicas, com medidas 
em torno de 45,5 x 35,5cm, exclusive sifão, válvula de 

escoamento, rabicho e torneira. FORNECIMENTO 

Unid. 2,00 R$ R$  

9.13 15.004.0
181-A 

Ralo sifonado de PVC (100 x 100) x 50mm, em 
pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 

40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de 
PVC até a caixa de inspeção, considerando a distância 

do centro do ralo até 2,00m. FORNECIMENTO e 
INSTALAÇÃO 

Unid. 6,00 R$ R$  

9.14 15.004.0
212-A 

Tubo para ventilação em PVC de 75mm, inclusive 
conexões. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO Unid. 4,00 R$ R$  

9.15 
15.007.0

498-A 

Quadro de distribuição de energia para disjuntores 
termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e 
barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de 

até 6 disjuntores sem dispositivo para chave geral. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 1,00 R$ R$  

9.16 15.007.0
570-A 

Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 5,00 R$ R$  

9.17 15.008.0
020-A 

Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, 
compreendendo: preparo, corte e enfiação em 
eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 450/750V. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 400,00 R$ R$  

9.18 15.008.0
025-A 

Fio de cobre com isolamento termoplástico, antichama, 
compreendendo: preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 4mm², 450/750V. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 300,00 R$ R$  

9.19 15.008.0
105-0 

Cabo de cobre com isolamento termoplástico, 
compreendendo: preparo, corte e enfiação em 

eletrodutos, na bitola de 16mm², 450/750V. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 100,00 R$ R$  
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9.20 15.015.0
020-A 

Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente 
a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m 

de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e 
interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive 

abertura e fechamento de rasgo em alvenaria 

Unid. 9,00 R$ R$  

9.21 15.015.0
250-A 

Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, 
equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 

3/4”, 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada 
de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro, com placa 

fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo 
em alvenaria 

Unid. 15,00 R$ R$  

9.22 15.015.0
203-A 

Instalação de ponto de telefone ou lógica, 
compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4”, 

conexões e caixas 
Unid. 1,00 R$ R$  

9.23 15.029.0
011-A 

Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4”. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 3,00 R$ R$  

9.24 
15.036.0

088-A 

Tubo de PVC rígido de 100mm, linha reforçada, 
soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive 

abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e 
ASSENTAMENTO 

m 15,00 R$ R$  

9.25 
15.002.0

200-A 

Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de 
concreto pré-moldado, constando de círculo de fundo, 4 
anéis superpostos de 40mm de espessura, 600mm de 

diâmetro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saída), 
de 300mm + 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de 

altura, perfazendo 925mm de altura total, exclusive 
tampão de ferro fundido e escavação. FORNECIMENTO 

e COLOCAÇÃO 

Unid. 2,00 R$ R$  

9.26 18.005.0
010-A 

Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 3,00 R$ R$  

9.27 18.005.0
012-A 

Porta-toalha de papel em plástico ABS. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO Unid. 3,00 R$ R$  

9.28 18.005.0
013-A 

Porta papel higiênico em plástico ABS. 
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 3,00 R$ R$  

9.29 18.009.0
066-A 

Torneira para pia, com arejador, tubo móvel, tipo banca, 
1167 de 1/2” x 17cm aproximadamente, em metal 

cromado. FORNECIMENTO 
Unid. 3,00 R$ R$  

9.30 
18.016.0

030-A 

Banca de aço inoxidável de 2,00 x 0,55m, em chapa 
18.304, com uma cuba de 500 x 400 x 200mm em chapa 

20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, 
sifão 1680 1.1/2” x 1.1/2”, sobre apoios de alvenaria de 

meia vez e verga de concreto, sem revestimento, 
exclusive torneira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Unid. 1,00 R$ R$  

9.31 
18.027.0

312-A 

Luminária de embutir, fixada em laje ou forro, tipo calha, 
chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada 

com reator eletrônico de alto fator de potência (AFP 
0,92) e lâmpada fluorescente de 2 x 20W. 

FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

Unid. 3,00 R$ R$  

9.32 18.027.0
315-A 

Luminária de embutir, fixada em laje ou forro, tipo calha, 
chanfrada ou prismática, esmaltada, completa, equipada 

com reator eletrônico de alto fator de potência (AFP 
0,92) e lâmpada fluorescente de 2 x 40W. 

FORNECIMENTO e 
COLOCAÇÃO 

Unid. 8,00 R$ R$  

9.33 18.013.0
117-A 

Sifão 1680, de 1.1/2" x 1.1/2" em metal cromado, 
FORNECIMENTO Unid. 3,00 R$ R$  

9.34 18.013.0
115-A 

Valvula de escoamento para pia, em PVC, 
FORNECIMENTO 

Unid. 3,00 R$ R$  
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9.35 18.013.0
128-A 

Rabicho em metal cromado, de 40cm, com saída de 1/2" 
. FORNECIMENTO 

Unid. 3,00 R$ R$  

9.36 15.005.0
255-0 

Tubulação em cobre para interligação de Split System 
ao condensador/evaporador, inclusive isolamento 

térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para 
aparelhos até 48000 BTU’S. FORNECIMENTO e 

INSTALAÇÃO 

m 8,00 R$ R$  

  Subtotal   R$ R$  
10.0 EMOP Cobertura      

10.1 
16.001.0

050-A 

Madeiramento para cobertura em duas águas em telhas 
cerâmicas, constituído de cumeeira e terças de 3” x 

4.1/2”, caibros de 3” x 1.1/2”, ripas de 1,5 x 4cm, tudo 
em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido 
pela área real do madeiramento. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO 

m² 250,60 R$ R$  

10.2 
16.002.0

005-A 

Cobertura em telha cerâmica francesa, exclusive 
cumeeira e madeiramento. Medida pela área real de 

cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 
m² 250,60 R$ R$  

10.3 16.002.0
025-A 

Cordão para arremate de telhado executado em telhas 
coloniais duplas, ligeiramente sobrepostas, presas com 
argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

m 50,00 R$ R$  

10.4 
16.004.0

055-A 
Condutor para calha de beiral de PVC, DN 88, inclusive 

conexões. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m 200,00 R$ R$  

  Subtotal   R$ R$  
11.0 EMOP Pintura      

11.1 
17.017.0

010-A 

Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, 
inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador 

acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo 
lixamento com remoção do pó residual 

m² 1.209,31 R$ R$  

11.2 17.018.0
020-A 

Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 
15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, 

acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície 
preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este 

preparo ( INTERNO ) 

m² 996,95 R$ R$  

11.3 17.018.0
020-A 

Pintura com tinta látex, classificação econômica (NBR 
15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, 

acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície 
preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este 

preparo ( EXTERNO ) 

m² 212,36 R$ R$  

11.4 
17.017.0

100-A 

Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, 
uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de 

massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma 
demão de fundo sintético nivelador 

m² 57,12 R$ R$  

11.5 
17.017.0

110-A 

Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a 
óleo brilhante ou acetinada, lixamento, uma demão de 
verniz isolante incolor, duas demãos de massa para 
madeira, lixamento e remoção de pó, uma demão de 

fundo sintético nivelador e duas demãos de acabamento 

m² 57,12 R$ R$  

  Subtotal   R$ R$  
12.0 EMOP LIMPEZA DA OBRA      
12.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 250,05 R$ R$  

        
TOTAL R$  

BDI (22,00%) R$  
TOTAL GERAL R$  

VALOR POR EXTENSO:_______________________________________________________________________ 
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DECLARAMOS que, nos preços propostos estão incluídos todos encargos, (sociais, trabalhistas e 
previdenciários/acidentários) e tributos incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como todas e quaisquer despesas 
diretas e indiretas (incluindo transporte, fretes, alimentação, estadia dos profissionais envolvidos na realização dos serviços, 
além de todos os materiais e equipamentos necessários) e demais dispêndios necessários à perfeita execução dos serviços 
licitados e, que, o montante proposto será a única e completa remuneração a ser paga pela execução completa dos serviços. 
 

a) Local de Execução: RUA _________________, CENTRO – PARAÍBA DO SUL/RJ. 

b) Forma de Execução: Imediata, conforme solicitação, devendo iniciar os serviços, até 05 (cinco) dias após a Autorização de Execução 
de Serviços. 
c) Pagamento: O pagamento será efetuado através de medições mensais realizadas pela Divisão de Obras, em até 30 (trinta) dias após 
apresentação da Nota Fiscal. 

d) Contrato: Vigente até ___ (_____________) dias após a sua assinatura. 

e) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

f) Prazo de entrega: Conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul. 

g) Todas as despesas, inclusive fretes, impostos, manutenção, limpeza etc., estão inclusos no preço. 

f) Declaro haver recebido da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul o Edital e seus anexos, estando ciente de suas normas e exigências 
as quais aceito da forma como proposta. 

 
Carimbo CNPJ 
Local e Data 
Assinatura Responsável 
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ANEXO III 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ 
COMISSÃO PEMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
 
NESTA 
Referência: CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL –PROCESO LICITATÓRIO Nº 023/2020 
 
Prezados Senhores, 
 
Após cuidadoso exame e estudo do Edital da CONCORRENCIA em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, 
vimos apresentar a nossa proposta para: 
 
Objeto: Contratação de empresa na área de construção civil, visando à construção do Centro de Referência CAPS 1, localizado no bairro 
Palhas. A obra deverá ser executada pelo tipo empreitada por preço global, com fornecimento de material posto no local do trabalho e 
mão-de-obra, em conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e 
de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
 
Nossa Proposta para execução do objeto constante presente Processo Licitatório é de R$................................... 
(....................................................................................), válida por um período de ___ (_____________) dias, contados a partir da data da 
sua entrega na CPL/PMPS. 
 
 
Toda documentação do Edital foi recebida e levada em consideração quando da preparação da nossa Proposta. 
 
Obrigamo-nos, caso seja-nos adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecermos na data; horário e local estabelecidos pela 
CPL/PMPS para procedermos à assinatura do Contrato. 
 
Atenciosamente,  

 
______________________/___, _____ de ________________ de 2020 

 
________________________________________ 

Nome da Empresa Licitante 
 

________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV  

 
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA LICITANTE  

 
REF. CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL – PROCESO LICITATÓRIO Nº 023/2020. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa na área de construção civil, visando à construção do Centro de Referência CAPS 
1, localizado no bairro Palhas. Tudo em conformidade ainda com plantas, projetos, memoriais descritivos, dentre 
outros.  
 

Para efeito de participação na CONCORRENCIA em referência, declaramos que por meio da análise e exame da 
documentação integrante do EDITAL e de informações obtidas, sempre que necessário, tomamos conhecimento de 
todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação.  

Declaramos, ainda, que nosso preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento e, que, 
temos perfeito conhecimento das condições para sua execução. 
 
Declaramos, ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital e seus anexos.  
 
 
_______________________/_____, _____ de ___________ de 2020. 
 
 
 

 
_________________________________ 

Representante Legal 
         CPF:  
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ANEXO V 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – PMPS 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro 
PARAÍBA DO SUL - RJ  
 

Ref: CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL – PROCESO LICITATÓRIO Nº 023/2020 
 
 

A empresa (nome da empresa.___________________________________________________), 
CNPJ.___________________________________ ,sediada (endereço completo _____________ _____________________) 
declara, sob pena de rescisão contratual, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do art. da Constituição Federal, 
consoante o que se estabeleceu no art, 1º da lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de 
empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, 
salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 
_____________/_____, _____de ____________de 2020.  
 
 

_____________________________________________ 
Nome a assinatura do representante da legal da empresa 
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ANEXO VI 

 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
Ref: CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL – PROCESO LICITATÓRIO Nº 023/2020 
 
 
A empresa __________________________________________________, apresenta a seguir, os dados de seu(s) 
representante(s) legal (is) para fins eventuais de assinatura de contrato.  
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME(S): ______________________________________________________________  
CARGO(S): _____________________________________________________________  
NACIONALIDADE(S)_________________________ESTADO CIVIL:_________________  
PROFISSÃO: ______________RG: ___________________CPF: ___________________  
RESIDÊNCIA (Domicílio): __________________________________________________  
 
DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DA EVENTUAL CONTRATAÇÃO:  
RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________________  
CNPJ N º:____________________ FONE: ________________ FAX: ________________  
ENDEREÇO COMERCIAL:___________________________________________________  
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:  
RUA/AV.:__________________________________________________N.º:__________  
MUNICÍPIO: _________________ESTADO: __________________CEP.:______________  
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA  
CONTA CORRENTE: _______________BANCO: __________________AGÊNCIA: ________  
 
Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da lei, somos responsáveis por qualquer 
prejuízo decorrente de falsidade das informações.  
 
 
__________________/___, ______ de ___________________ de 2020. 
 
 
 
____________________________________  
Assinatura do representante legal e carimbo  
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ANEXO VII 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PROCESO LICITATÓRIO Nº 023/2020 

 

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 

Contratação de empresa na área de construção civil, visando à construção do Centro de Referência CAPS 1, 
localizado no bairro Palhas. A obra deverá ser executada pelo tipo empreitada por preço global, com 
fornecimento de material posto no local do trabalho e mão-de-obra, em conformidade com a planta, memorial 
descritivo, cronograma físico-financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as normas 
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
 

CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL 

DATA DA SESSÃO: 
_04/05/2020 

 
O Responsável técnico da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ - PMPS atesta, para os devidos fins, que a empresa 
abaixo qualificada visitou o local onde serão executados os serviços objeto do presente processo licitatório. 
 

Empresa:  
 

Endereço:  

CNPJ (MF) Nº  INSC. ESTADUAL N.º  

TELEFONE Nº  FAX N º  

EMAIL -  

 
PARAÍBA DO SUL/RJ, ______de _______________________ de 2020. 
 

 
 

Assinatura do responsável técnico da licitante 

 
 

Samuel Carneiro Broilo 
SECRET. MUN. TANSP., OBRAS E PROJETOS 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ 
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ANEXO VIII 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA  
 

*OBS: a presente declaração deverá vir obrigatoriamente dentro do ENVELOPE “A” 
(HABILITAÇÃO). 

 
____________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
________________________ e do CPF nº ____________________, DECLARA:  
 

a) que renuncia à Visita Técnica ao local e as instalações para a prestação dos serviços constantes 
do objeto do Edital nº ___/2020, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, bem como coletaram informações 
de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, 
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente 
processo licitatório, em nome da empresa que represento. 
 
........................, .....de .......... de 2020. 
 
 
Representante legal  
 

___________________________________ 
ASSINATURA 

 
NOME COMPLETO: _________________________ 
CPF: _________________________ 
CNPJ DA EMPRESA: _________________________ 
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ANEXO IX  

 
MINUTA DE CONTRATO Nº _____/____ 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SÍ 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 
SUL, DE UM LADO E, DE OUTRO LADO A EMPRESA 
..........................................., PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM. 
 

Aos......... dias do mês de .......... de dois mil e quinze A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ / MF sob o nº 29.138.385/0001-30, com sede na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, centro nesta cidade de Paraíba do Sul - RJ, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. 
Alessandro Cronge Bouzada, brasileiro, casado, Médico, portador da C.I. nº __________ e do CPF Nº.________________ e 
a Empresa...................................................., Inscrito no CNPJ nº ............................., com sede na......................................., 
CEP......... na cidade de ......................, neste ato representada pelo(a) o Sr. (a)................................... ........., 
Brasileiro(a),..........., portador(a) do CPF nº.................., Denominada simplesmente CONTRATADA, tem justo e acertado o 
presente Contrato, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução dos serviços, tudo de 
acordo com a legislação vigente, em especial a Lei n° 8.666/93, atualizada, resultante do procedimento licitatório na 
modalidade CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL, conforme Processo Licitatório n° 023/2020, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
Contratação de empresa na área de construção civil, visando à construção do Centro de Referência CAPS 1, localizado no bairro 
Palhas. A obra deverá ser executada pelo tipo empreitada por preço global, com fornecimento de material posto no local do 
trabalho e mão-de-obra, em conformidade com a planta, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e projeto, partes 
integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  
Empreitada por preço global para Contratação de empresa na área de construção civil, visando à construção do Centro de 
Referência CAPS 1, localizado no bairro Palhas. A obra deverá ser executada pelo tipo empreitada por preço global, com 
fornecimento de material posto no local do trabalho e mão-de-obra, em conformidade com a planta, memorial descritivo, 
cronograma físico-financeiro e projeto, partes integrantes do Edital e de acordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES E FISCALIZAÇÃO: 

Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério, por intermédio da Comissão de Fiscalização 
designada pela PMPS, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução da obra e do 
comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, 
empregados, prepostos ou subordinados. 

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.  

A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE; em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e as consequências e 
implicações, próximas ou remotas. 

A obra deste contrato será fiscalizada e, recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68, 69 e 
73, inciso I e parágrafo 2° e 3°, e 76 da Lei n° 8.666/93.  

Caberá à fiscalização do CONTRATANTE, formada por um ou mais representantes da 
Administração, designada pela autoridade competente, o seguinte: 
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 a) acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva da obra, 
verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação; 

 b) promover, com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, decidir as 
questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, bem como certificar a veracidade das faturas decorrentes das 
medições, para efeito de seu pagamento; 

 c) transmitir por escrito as Ordens de Serviço, projetos aprovados, alterações de prazos, 
cronogramas e demais determinações dirigidas à Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul – PMPS, precedidas sempre da anuência 
expressa da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul – PMPS; 

 d) comunicar à Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul - PMPS as ocorrências que possam 
levar à aplicação de penalidades à CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais; 

 e) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre lotado 
no canteiro das obras prejudicando o bom andamento dos serviços; 

 f) esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como 
acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar a correção das imperfeições verificadas; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ADEQUAÇÕES TÉCNICAS:  

As eventuais modificações técnicas do projeto ou das especificações não poderão alterar o objeto 
da contratação, podendo ser realizadas somente quando comprovado que objetiva alcançar melhor adequação técnica, segundo os 
fins que se destinam.  

As alterações de especificações técnicas que se revelam necessárias ao longo da execução 
contratual deverão ser consignadas em registro de ocorrência de obras, em ato precedido de justificava técnica, em documento 
assinado pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra e aprovado pela autoridade competente; desde que isto não 
represente em aumento ou supressão dos quantitativos licitados com alteração do valor inicial do contrato.  

Quaisquer modificações que impliquem em aumento ou supressões de quantitativos nos termos 
do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 deverão ser registradas por intermédio de termo aditivo.  

As alterações de especificações obrigatoriamente deverão ser discriminadas em planilhas que 
deverão ser juntadas aos autos do processo autorizativo da contratação.  

O preço global deste contrato é de R$ ___________ (________), referente ao valor total da obra 
prevista no presente contrato. 
 
Parágrafo Único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nas obras, decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo que em qualquer caso, a alteração contratual será objeto de exame pela 
Procuradoria Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - RJ.  
 
CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
A CONTRATADA deverá apresentar à Comissão de Fiscalização da PMPS, medição previa, conforme Cronograma Físico-
Financeiro apresentado pela licitante, dos serviços executados, juntamente com as guias de recolhimentos dos encargos sociais e 
trabalhistas, referente ao mês imediatamente anterior, e após aprovação da medição emitir Nota Fiscal para efeito de pagamento. 
Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição previa apresentada pela CONTRATADA de forma integral ou rejeitá-la no todo ou 
em parte, autorizando a emissão de Nota Fiscal no valor da medição definitiva para efeito de pagamento. 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal / Fatura, no valor correspondente aos 
serviços realizados no período de referência e devidamente atestados pela comissão de fiscalização. 
Por ocasião do pagamento, a PMPS efetuará a retenção do Imposto Sobre Serviços – ISS, de conformidade com a Legislação 
Vigente, bem como deverá observar se a contratada mantém todas as condições jurídicas que habilitaram o certame, ou seja, a 
comprovação de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS e FGTS. 
Juntamente com a Primeira medição de serviços, o contratado deverá apresentar comprovação de matricula da obra, junto a 
Previdência Social; 
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A partir da segunda medição e para efetivação de pagamentos a contratada deverá apresentar as respectivas cópias autenticadas 
das GRPS, referentes à obra devidamente quitada, conforme determina o art. 31 § § 2º e 3º da Lei nº 8.212/91, com redação 
introduzida pela Lei nº 9.032 de 28 de abril de 1995. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE: 

O valor do presente contrato é irreajustável nos termos da legislação vigente, considerando o 
prazo contratual, salvo acordo entre as partes, depois de comprovado o desequilíbrio econômico financeiro na relação contratual, 
por intermédio de informações oficiais, tendo por base as disposições do parágrafo 8º, no Art. 65 da lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

A vigência do presente Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura, e as 
Obra licitada SERÁ EXECUTADA DE ACORDO COM O “CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO”, com início a partir 
da data da ordem de fornecimento, por escrito, emitida pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul. Os serviços deverão ser 
executados conforme localização específica constante dos respectivos projetos básicos de engenharia, obedecendo às 
especificações contidas no Anexo I - Planilha de custos e o Memorial Descritivo. Havendo acordo entre as parte, o presente 
contrato poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante Termo Aditivo.  

A CONTRATADA deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/PMPS, no 
prazo de até 03 (três) dias corridos, para assinatura e recebimento da Ordem de Serviço, contados a partir da assinatura do 
contrato, sob pena de aplicação da multa.  
 
CLÁUSULA NONA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO:  
 A entrega e recebimento dos serviços se darão da seguinte forma:  

 a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização (PMPS), mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 
CONTRATADA;  

 b) Definitivamente, por servidor ou Comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS  
Os recursos destinados à cobertura das despesas referentes ao objeto licitado no exercício de 2020, são provenientes das seguintes 
dotações orçamentárias: 04.001.10.301.0038.1.030 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES – FONTE: T.E. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 Compete à CONTRATADA: 

 a) fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato e o início da obra minucioso exame das 
especificações e projetos, de modo a poder em tempo hábil e por escrito apresentar à Fiscalização todas as divergências e dúvidas 
porventura encontradas, para o devido esclarecimento e aprovação;  

 b) responsabilizar-se por todas as despesas, ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 
tributária e trabalhista de seus empregados e, ainda, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em 
virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores; 

 c) 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 dos serviços; 

 d) empregar materiais de primeira qualidade nos serviços a serem executados. 
 e) adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrência, padrão PMPS, 

para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que merecerem destaque; 
 f) responsabilizar-se por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e 

royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou modelos na execução da obra contratada; 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
mailto:licitação@paraibadosul.rj.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11 – Centro 

Telefone: (24)2263-4469 
CNPJ: 29.138.385/0001-30 

www.paraibadosul.rj.gov.br  
licitação@paraibadosul.rj.gov.br  

 

Processo Administrativo 

nº 2020/2/2330 
 

Concorrência nº 

004/2020 
 

________________ 

Folha nº 
 

________________ 

Rubrica 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Edital de Licitação: nº 023/2020  Data de Abertura: 04/05/2020       Hora Abertura: 10h00min. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 g) conduzir a execução da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto executivo aprovado 
pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e à finalidade do empreendimento; 

 h) assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra objeto desta licitação; 
 i) comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer 

alterações ou acontecimentos por motivo superveniente, que impeçam mesmo temporariamente, a CONTRATADA de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativas à execução do contrato, total ou parcialmente; 

 j) permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, prestando informações e esclarecimentos quando 
solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução da obra; 

 k) garantir durante a execução a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu 
recebimento definitivo; 

 l) manter a guarda das Obras, até o seu final e definitivo recebimento pela Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul - PMPS. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

São obrigações do CONTRATANTE: zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, 
pela prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução das obras, pelo pagamento oportuno das parcelas 
devidas; custear a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Estado - D.O.E. 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato, inclusive por acidentes, mortes, perdas, 
destruições parciais ou totais. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL isenta-se de todas as reclamações que 
possam surgir referentes a este contrato, ainda que as mesmas sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de qualquer pessoa 
física ou jurídica em sua execução.  

A CONTRATADA será passível das penalidades, abaixo elencadas, ressalvados os motivos de 
força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente comprovados pela CONTRATADA, o Município, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, aplicara as seguintes multas:  

Pelo atraso na execução dos serviços: 
 a) multa 1% (um por cento) por dia de atraso no início da execução das obras, que incidirá sobre o 

valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento);  
Pela inexecução total ou parcial dos serviços: 

 b) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato não cumprido; 
 c) multa correspondente à diferença de preços resultante de nova licitação ou contratação direta, 

realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.  
As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a CONTRATADA 

tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência de crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 
notificação da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ - PMPS.  

A multa prevista nesta seção não tem efeito compensatório e consequentemente o pagamento 
delas não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos que forem causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em 
decorrência de culpa ou dolo, na execução dos serviços objeto da contratação. 

No caso de inadimplência total, a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul – PMPS poderá optar 
pela convocação dos demais proponentes da licitação, obedecida sucessivamente à ordem de classificação na forma do § 2º do art. 
64 da Lei nº 8.666/93.  
Parágrafo Primeiro: Será facultado à CONTRATANTE aplicar à CONTRATADA, a seu exclusivo critério, quando a gravidade 
da falta assim justificar, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei: 

 a) advertência; 
 b) multa na forma prevista na Lei nº 8.666/93 ou no contrato; 
 c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de idoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de 
punição, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, reabilitação esta que 
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será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ pelos 
prejuízos e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas letras “a”, “b” e “c”. 

Parágrafo Segundo: As penalidades que venham a ser aplicadas, somente poderão ser relevadas pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL - RJ, mediante justificativas a critério do Chefe do Executivo Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS: 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas; previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução deste contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO:  

É expressamente vedado à CONTRATADA transferir a terceiros as obrigações assumidas neste 
contrato, sem expressa anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO: 

São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos previstos em 
lei e neste instrumento: 

 a) O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a 
execução do objeto do contrato; 

 b) O desatendimento às determinações necessárias a execução contratual; 
 c) A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, os quais devem ser devidamente 

anotados, nos termos do § 1º do art. 76 da Lei nº 8.666/93; 
 d) A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da empresa 

desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual; 
 e) Razões de interesse público, devidamente justificados; 
 f) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do objeto do 

contrato; 
 g) A rescisão contratual, poderá ser determinada; 

 1) Por ato unilateral, nos casos elencados no art. 78 incisos I a XII, da Lei nº 8.666/93; 
 2) Por acordo entre as partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PRERROGATIVAS: 
São prerrogativas do CONTRATANTE: 
 - empreender unilateralmente, modificações nos termos do contrato, desde que objetive atender ao interesse público; 

ressalvados os direitos da CONTRATADA; 
 - rescindir unilateralmente o contrato, desde que comprovada a inexecução parcial, total ou na ocorrência dos fatos elencados 

no art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 - rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administração; 
 - a rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO:  

O presente termo contratual está plenamente vinculado às disposições da CONCORRÊNCIA Nº 
004/202/CPL e a Proposta da CONTRATADA, a Empresa _________, conforme documento constante dos autos do PROCESO 
LICITATÓRIO Nº 023/2020, as fls. _______. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS: 

O presente contrato será regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Caso haja 
dúvidas decorrentes de fatos não contemplados no presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, 
aplicáveis a situação fática existente, preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse 
público. 
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_________________________________________________________________________________________ 
Edital de Licitação: nº 023/2020  Data de Abertura: 04/05/2020       Hora Abertura: 10h00min. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Os responsáveis pelo Contrato são os Servidores, Srs.: Leonardo Tavares e Luís Antônio Almeida 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PARALISAÇÃO: 

O MUNICÍPIO poderá ainda rescindir o presente contrato, caso a CONTRATADA venha a: 
 a) retardar, injustificadamente, o início dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do 

recebimento da Ordem de Serviço; 
 b) interromper os serviços, por mais de 10 (dez) dias consecutivos; 
 c) ocasionar atraso de mais de 15 (quinze) dias na entrega das obras, salvo conveniência do 

MUNICÍPIO, na continuidade dos mesmos; 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA HABILITAÇÃO: 

A CONTRATADA obriga-se a manter as mesmas condições que a habilitaram neste certame até 
o total cumprimento deste contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

As partes elegem o Foro da Comarca de Paraíba do Sul - RJ para dirimir as dúvidas e 
controvérsias oriundas do presente Termo.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO:  

Após as assinaturas deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação do mesmo 
ou de resumo no Diário Oficial do Estado - D.O.E. 

 
Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e 

achado conforme, é assinado pelas partes e duas testemunhas, que também o assinam, dele sendo extraídas as cópias que se 
fizerem necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do 
Município.  
 
 
PARAÍBA DO SUL/RJ,  _____ de _______ de  2020 

 
 ____________________________________________ 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
_____________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
 
TESTEMUNHAS: 
 
_________________________________   _________________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF nº:        CPF nº 

Esta Minuta de Contrato encontra-se 
devidamente examinada e APROVADA por 

esta Procuradoria Geral do Município. 
 
 

________________________________ 
Dr. Tarcísio Dias Maciel 

Procurador Geral do Município 
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COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS 
CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL  

 
Recebemos da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL/RJ, documentação necessária à apresentação de proposta, com vistas à participação no certame Licitatório de que 
trata a CONCORRÊNCIA Nº 004/202/CPL, cuja sessão de abertura será realizada no dia 04 de maio de 2020, às 10:00 
horas. 
 
Declaro ter recebido a documentação acima mencionada (edital e anexos) completa e em perfeitas condições de utilização, 
conforme Art. 40 da Lei 8.666/93.  

 
_____________________/___, ____ de ____________de 2020 

 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA COMISSÃO 

 
___________________________________________ 

ASSINATURA POR EXTENSO- LICITANTE  
 
 

_____________________________________ 
TELEFONE P/ CONTATO 
 
 
_____________________________________ 
FAX  
 
_____________________________________ 
E-MAIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carimbo CNPJ da Licitante 
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A N E X O  X 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO Nº: __023/2020 

 

(NOME DA EMPRESA) ..............., CNPJ Nº ........., sediada ..... (endereço completo)....., declara, sob as penas da Lei, que 

até a presente data inexistem  fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório referente à 

CONCORRENCIA Nº 004/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e não se encontra em estado 

de inidoneidade perante quaisquer órgãos públicos 

 

 

Local e Data: 

 

--------------------------------------------------------------- 

Nome e assinatura da declarante 
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