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EDITAL1
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.04/2016 

 

1 - PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 

n.03.507.548/0001-10, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, designada 

pela Portaria n. 367/2015, comunica aos interessados que na data, horário e local abaixo 

indicados, realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 04/2016, do 

tipo “MENOR PREÇO” sob o regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL, nos termos das Leis n.s. 8.666/93, 8078/90, LC n. 123/06, LC 147/2014, 

Decreto Municipal 09/2010, Lei Municipal n 4.130/2016 e demais legislações 

complementares, conforme as condições estabelecidas neste Edital, Projeto Básico n. 

18/2016  e seus anexos 

1.2 O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande - Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis das 12h00min às 

18h00min, sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante 

pagamento de taxa de R$ 0,13 por cópia, não restituível e gratuitamente no site: 

www.varzeagrande.mt.gov.br.  

1.3Os participantes deverão retirar os projetos, planilhas, cronogramas, memoriais 

descritivos em mídia digital ou pen drive junto à Superintendência de Licitação da 

Prefeitura, para elaboração de proposta ou pelo sitio institucional 

www.varzeagrande.mt.gov.br. 

1.4 Dotação Orçamentária - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta 

Licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da 

Secretaria Municipal de Educação seguir: 

 

PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESAS FONTE valor 

2256 4.4.90.51.00.00.00 0300 2.273.047,30 

2256 4.4.90.51.00.00.00 0999 3.345.958,23 

 

1.5 Estimativas de preços 

                                                 
1
 Edital aprovado pela Procuradoria Geral do Município por meio de parecer n. 240/2016 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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1.5.1 Para efeitos orçamentários e de teto de preço para concorrência entre as 

licitantes, o valor global estimado dos serviços – a somatória dos preços unitários 

dos serviços, multiplicados por suas respectivas quantidades, listados na planilha em 

anexo – é de R$ 5.619.005,53 (cinco milhões, Seiscentos e dezenove mil, cinco reais 

e cinquenta e três centavos). Contemplando todos os serviços e quantidades 

apresentados no Projeto de AMPLIAÇÃO E REFORMA do Ginásio Poliesportivo 

“FIOTÃO”. 

1.5.2. Os recursos correrão por conta da dotação orçamentária do exercício de 2016, 

da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE e LAZER acima 

detalhado; 

1.6. Para os exercícios de 2017 e durante a vigência do contrato, as despesas correrão à 

conta dos créditos consignados no Orçamento Geral do Município. 

 
2 - DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1. O presente documento tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

execução das obras de ampliação e reforma do Ginásio Poliesportivo “FIOTÃO”, adequando 

suas dimensões, da quadra, às dimensões oficiais, com aumento da capacidade de 

torcedores e a inclusão de novos espaços para múltiplas atividades, como administrativas, 

cursos diversos, danças folclóricas, exposições  de artesanatos local, e um pequeno palco 

para apresentações artísticas diversas, aumentando sua área construída para um total de 

3.135,92 m², conforme projeto e planilhas anexo ao Projeto Básico, conforme edital e 

anexos. 

 

2.2. DATA DA REALIZAÇÃO: 04/08/2016 

HORA: 08h30min (horário de Mato Grosso). 

ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Os envelopes de Habilitação, 

proposta de preços e o credenciamento serão recebidos pela comissão as 09h00min. 

LOCAL: Avenida Castelo Branco, 2500 - Bairro Água Limpa – SALA DE LICITAÇÕES - 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

2.3. A documentação de habilitação e as propostas de preços serão apresentados em 

envelopes distintos, endereçados a Comissão Permanente de Licitação, indicando clara e 

visivelmente o nome da empresa licitante, n. do envelope, titulação do seu conteúdo, o 

número do Edital, dia e hora do certame e o nome do objeto em licitação, bem como 

número do CNPJ da empresa licitante. Conforme modelo abaixo: 
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO. 

ENVELOPE N. I- HABILITAÇÃO 

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA n. 04/2016 

DATA: 04/08/2016 às 08h30 MIN 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO. 

ENVELOPE N. II- PROPOSTA DE PREÇO 

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA n. 04/2016 

DATA: 04/08/2016 às 08h30 MIN 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

 

2.7. Todos os volumes deverão ter todas as folhas rubricadas e numeradas em ordem 

seqüencial crescente, apresentando no início um índice e ao final um termo de 

encerramento, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome da firma licitante, 

n. do Edital e o nome do objeto em licitação, bem como o CNPJ. 

2.8. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 

duplicidade e inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

2.9. Os documentos exigidos deverão estar com prazo vigente e poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório 

competente ou por um membro da CPL desde que presente os documentos originais, ou 

ainda publicado em órgão da Imprensa Oficial desde que esteja perfeitamente legível, sob 

pena de inabilitação do licitante. 

2.10. Todas as informações que a Comissão Permanente de Licitação julgar importantes 

serão disponibilizadas no site www.varzeagrande.mt.gov.br no campo Licitações 

(Adiamento – Revogação - Retificação - Esclarecimento), razão pela quais as 

empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a data prevista para 

abertura da sessão. 

2.11. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que 

impeça a realização desta concorrência no horário e data marcada, a licitação ficará 

automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova 

convocação.  

 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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3 - DOS ESCLARECIMENTOS,SOLICITAÇÕES, DÚVIDAS, INFORMAÇÕES E 

IMPUGNAÇÕES. 

3.1Todas as informações, esclarecimentos e elementos relativos a esta licitação e às 

condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, 

serão atendidas exclusivamente quando a solicitação for efetuada por escrito, devendo ser 

encaminhadas e protocoladas junto à Comissão Permanente de Licitação, no prazo de até 

5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes, dentro do 

horário normal de expediente. 

3.2Caberá a Comissão Permanente de Licitação decidir sobre o pedido no prazo de 

quarenta e oito horas. 

3.3Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

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

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.4 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designado nova data para a 

realização do certame. 

3.5Em relação à IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, qualquer cidadão é parte legítima para 

impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o 

pedido, junto à Comissão Permanente de Licitação, até o 5 (cinco) dias úteis que 

anteceder a data fixada para a abertura do (s) invólucro (s) de Habilitação, conforme 

previsto no parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei n. 8.666/93, e A Comissão responder à 

impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §1º do 

artigo 113 da referida Lei.   

3.6Decairá o direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a 

licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura do (s) 

invólucro (s) de habilitação.    

3.7 A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar desta 

licitação, até o julgamento definitivo da decisão.   

3.8A impugnação interposta por licitante, nos termos da Lei Licitatória, deverá ser 

protocolada junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço já indicado, em até 2 

(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 

3.9 A decisão do julgamento da impugnação administrativa será disponibilizada no sítio 

oficial do MUNICÍPIO, www.varzeagrande.mt.gov.br – link: “Secretaria de Administração – 
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Licitações – 2016 – Concorrência Pública, cabendo sua cópia integral poderá ser obtida na 

Superintendência de Licitação. 

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar desta licitação as empresas legalmente estabelecidas no País e que 

atendam as condições deste Edital e seus anexos, apresentarem proposta na data, prazo e 

local indicado no preâmbulo deste instrumento convocatório. 

4.2 A empresa interessada em participar poderá enviar sua proposta ou encaminhá-la, por 

meio de seu representante legal. 

4.3 Quaisquer manifestações em relação à licitação no momento da abertura do certame, 

fica condicionada à apresentação de documento de identificação e o instrumento público 

ou particular de procuração, esta última com firma reconhecida, e, ainda, cópia 

autenticada do contrato social. 

4.3.1 Em se tratando de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa, a 

documentação que comprova a legitimidade do representante deverá ser 

apresentada fora do invólucro na sessão de abertura. 

4.3.2. A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem 

anterior não implicará na inabilitação da licitante, mas impedirá o representante de 

se manifestar e responder pela empresa licitante. 

4.3.3.Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

uma empresa licitante. 

4.4. Não serão concedidos prazos para apresentação de documentos que não forem 

entregues dentro dos envelopes de “Habilitação” ou “Proposta de Preços” na data e 

horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital, exceto nos casos previstos no Artigo 48 

§ único da Lei Federal 8.666/93, lei de Licitações.  

4.5. AsMICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, por ocasião da 

participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, juntamente com a Declaração de ser optante de MICROEMPRESAS e 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.Este documento deverá ser inserido no envelope 

de habilitação. 

4.6. As empresas que forem beneficiárias da Lei Complementar n.123/2006, LC 147/2014 

e estiverem com a documentação fiscal vencida, deverão requerer juntamente com a 

declaração, a entrega da documentação regular caso seja vencedora do certame. 
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4.7. Não poderá participar desta licitação a empresa que: 

I. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 

Município de Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada; 

II. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

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

promovida sua reabilitação; 

III. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

IV. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste 

Concorrência; 

V. Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata, 

fusão, cisão, ou incorporação; 

VI. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 

utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

VII. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

VIII. enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas 

alterações. 

IX. Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a 

PMVG/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 

responsável técnico; 

4.7.1 Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação 

pertinente. 

 

5 - DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Na data, hora e local designados para a sessão, os interessados deverão apresentar-

se e identificar-se para o credenciamento perante a Comissão Permanente de Licitação, 

conforme modelo e do Anexo deste Edital. 

5.2 As documentações no credenciamento e habilitação poderão ser apresentadas em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por membro 

da comissão de licitação, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

 

PROC. ADM. N. 382786/2016                                                                                            CP N. 04.2016           

 

Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP 78.125.700 fone: (65) 3688.8020 Página 7 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

5.3 O credenciamento é condição obrigatória para a participação dos licitantes na etapa 

inicial, bem como se manifestar sobre outros atos pertinentes ao presente procedimento 

licitatório. 

5.4 Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes I e II os 

seguintes documentos:  

5.4.1 Cópia da carteira de identidade. 

5.4.2 Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial e 

suas alterações, ou consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou no 

órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.4.3Caso representado por procurador. 

5.4.3.1 Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 

poderes específicos para formular propostas, negociar preço, interpor recursos, 

desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame.  

5.4.3.2 Poderá ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento 

conforme modelo no Anexo VII ao Edital.  

5.4.3.3 A Procuração deverá estar com firma reconhecida em cartório, exceto 

procuração por instrumento público. 

5.4.3.4 Na apresentação de procuração de instrumento público ou particular, a 

proponente poderá apresentar cópia, neste caso deverá apresentar autenticada 

em cartório ou apresentar o original para ser autenticado pelo Presidente ou 

membros da comissão, Termo de Credenciamento somente no original.  

a) A responsabilidade é da empresa licitante pela autenticidade da 

documentação solicitada no item acima, artigos 297 a 301 do Código Penal. 

b) É facultado ao Presidente ou autoridade superior de promover diligências, 

conforme disposto no art. 43, § 3º, Lei nº. 8.666/93. 

5.4.4DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de 

acordo com modelo no Anexo V ao Edital. 

5.4.4.1DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO de acordo com modelo no Anexo VI ao Edital, somente para as 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que porventura estiverem com 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal. 
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5.4.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 

benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal n.º 123/2006, LC 

147/2014 deverá apresentar: 

5.4.5.1 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO em um dos dois regimes, 

conforme Modelo Anexo VIII. 

5.4.5.2DECLARAÇÃOdo CNAE Modelo Anexo XI. 

5.5 O descumprimento das exigências do 5.4.5 significa renúncia expressa e consciente, 

desobrigando o Presidente da aplicação dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 

aplicável ao presente certame. 

5.6 A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a 

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

5.7 O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto.  

5.8 A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos poderes do 

representante presente para formulação de propostas e/ou oferta de novos preços. 

Ficando registrado o preço constante na proposta escrita. 

5.9Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

5.10 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a 

imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do 

Presidente. 

6 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na 

sessão pública, dia __/__/2016as__h__min (Horário local). 

6.2 A sessão será conduzida pelo Presidente da Comissão, com o auxílio dos membros da 

referida comissão, designados nos autos do processo em epígrafe. 

6.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente em envelopes fechados, indevassáveis e rubricados no fecho, conforme 

item n. 2.3. 

6.4 Caso a indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de 

transcrição, mesmo inversão dos envelopes, tais fatos não constituirão motivo para 

exclusão da empresa do procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada, 

assumindo as mesmas pelos eventuais prejuízos. 
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6.5 Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e 

a documentação posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital. 

 

7. DOS PROCEDIMENTOS 

7.1. Os envelopes contendo a documentação e Propostas serão recebidas no dia, hora e 

local indicado neste Edital, sendo que após a hora marcada nenhum invólucro será 

recebido pela Comissão, devendo neste caso a ocorrência ficar consignada em Ata. 

7.2. A abertura dos envelopes, contendo a documentação para habilitação e as propostas 

de preços serão verificadas sempre em ato público previamente designado, do qual se 

lavrará Ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

7.3. Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento ou 

anexo exigido neste Edital, mesmo que na interpretação do licitante não tenha nada a ser 

declarado. 

7.4. O Presidente submeterá todos os envelopes à rubrica dos presentes, a seguir fará a 

abertura do envelope de no 01 que será rubricado e apreciado pelos licitantes e pela 

Comissão. 

7.5. O exame da Documentação sempre que possível, será realizado na sessão de 

abertura, pela Comissão de Licitação. Estando todos os prepostos das licitantes presentes, 

a comunicação do resultado do julgamento da habilitação será por comunicação direta, 

caso contrário, será publicado abrindo prazo recursal. 

7.6. A Comissão poderá também, segundo as circunstâncias, fazer a conferência e 

apreciação dos documentos de habilitação em sessão interna em data posterior à da 

sessão do recebimento e que, em estando presente todos os participantes, já ficará 

consignado em Ata, a data da sessão para divulgação do resultado do julgamento da 

habilitação, onde serão franqueados os documentos para análise dos participantes 

interessados. Sempre que não estiver presente todo o participante, será abertos prazo 

recursal e o resultado publicado na forma da lei.  

7.7. Ao concorrente INABILITADO será devolvido o envelope de n.02, devidamente 

lacrado, contendo sua proposta de preço (após desistência expressa do direito de interpor 

recurso, ou transcorrido o prazo recursal ou após o julgamento do recurso). Esta 

devolução poderá ser efetuada diretamente ao licitante presente, ou através de remessa à 

empresa, devendo o contra-recibo fazer parte integrante do processo licitatório.  
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7.8 As propostas dos concorrentes HABILITADOS serão abertas em sessão pública, 

rubricadas pelos licitantes e Comissão, em horário e data previamente informados aos 

licitantes por meio de publicação na Imprensa Oficial ou comunicação direta aos licitantes.  

7.9A cópia da publicação ou o contra-recibo fará parte do processo licitatório. 

7.10. É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

7.10.1 Ultrapassada a fase de habilitação e aberta às propostas não cabem 

desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecido após o julgamento. 

7.10.2 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

7.10.3. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes, prazo de 8 (oito) dias 

úteis para apresentação de outros documentos ou outras propostas, escoimadas das 

causas que redundaram na sua inabilitação ou desclassificação.   

7.11 O Presidente poderá suspender a sessão para proceder aanálise dos documentos de 

habilitação mais detalhada, publicando o resultado. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
8.1. As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por 

ordem crescente de valores corrigidos. 

8.2. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no 

inciso I, parágrafo 1º, do artigo 45, e do artigo 48 da Lei nº 8.666/93, sendo 

desclassificadas: 

8.2.1. As propostas que não atendam às exigências desta Concorrência; 

8.2.2. A proposta com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

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

produtividade são compatíveis com a execução do Objeto. 

8.2.3. A proposta que apresentar preços unitários superiores aos oferecidos pela 

Secretaria de Educação/VG e em desconformidade com o item 11. 
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8.3.  No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão 

convocadas. 

8.4.  A Comissão de Licitação fixará o resultado do julgamento das propostas no seu 

Quadro de Avisos localizado na Sala de Licitações, ou por meio de publicidade que será 

dada nos termos da Lei. 

8.5.  A Prefeitura Municipal de Várzea Grande através da Secretária Municipal de 

Educação adjudicará o objeto licitado e homologará o certame ao participante cuja 

Proposta atende em sua essência aos requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s), e, 

também, for a de menor preço, após correções eventuais, desde que demonstrada sua 

viabilidade de execução e conforme o caso, após análise da composição dos preços 

unitários da empresa vencedora pela Comissão de Licitação. 

8.6.  Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 

81 da Lei n. 8.666/93. 

 

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

9.1  As documentações no credenciamento e habilitação poderão ser apresentadas em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou pela 

comissão permanente de licitação, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 

9.2  As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE, por ocasião da participação 

em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

a. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do item acima, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação;  

b. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 
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licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato a ser firmado, ou revogar a licitação. 

9.3 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas. 

9.4Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação 

deverão estar em nome da licitante e com número do CNPJ, com o endereço respectivo, 

ou seja, se a licitante for a Matriz, todos os documentos deverão estar em nome da Matriz; 

ou se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, salvo: 

9.4.1 Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz. 

9.5 Poderá a Comissão declarar qualquer fato formal, desde que não implique 

desobediência à legislação e evidente a vantagem para a Administração, devendo 

também, se necessário promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive 

estabelecer um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para a solução. 

9.6 Constatada através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a comissão 

considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

9.7 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  

9.8A licitante deverá apresentar um único envelope de documentos de habilitação por 

ocasião da abertura do certame. 

 

10 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE I 

“DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

10.1 A comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

10.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

10.3 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

10.4 A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT poderá utilizar os sites oficiais de órgãos 

e entidades emissores de certidões para comprovação da regularidade do licitante. 

10.5 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, originais ou 

fotocópia devidamente autenticada por Cartório de Notas ou por membro da CPL e 
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inseridos no envelope que deverá ser entregue lacrado, identificado com o n. 01, devendo 

constar toda à documentação a seguir listada: 

OBS: Os documentos apresentados no Credenciamento (subitem “5.4.2” do 

Edital) servirão para a Habilitação Jurídica, caso não apresentados, deverá estar 

no envelope de documentos de habilitação, sob pena INABILITAÇÃO. 

 

10.6 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 10.6.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

10.6.2Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal - Boletim de 

Cadastro Mobiliário relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 10.6.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

a. Federal:Prova de Regularidade com a Fazenda Federal ou Certidão 

Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014; 

b. Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica 

para participar de licitações, expedida pela Agência Fazendária da 

Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 

c. Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela 

Prefeitura do respectivo domicílio tributário. 

10.6.4 Prova de Regularidade com a Seguridade Social (INSS), ou Certidão 

Conjunta prevista na Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014; 

10.6.5 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

10.6.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n. 

12.440/2011 art. 29, inciso V, a mesma pode ser retirada no site: www.trt23.jus.br. 

10.6.7 Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado 

do respectivo domicílio tributário da empresa. (Ressalvam-se os casos de unificação 

de certidão por força de legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada). 

10.6.8 Certidão de Dívida Ativa de competência da Procuradoria Municipal do 

respectivo domicílio tributário da empresa (Ressalvam-se os casos de unificação de 

certidão por força de legislação municipal, quando será aceita a certidão unificada); 

NOTA: As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos 

documentos, ou na omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de 

emissão.  

 

http://www.trt23.jus.br/
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10.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

10.7.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial da 

empresa, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante, acompanhada de 

certidão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado da sede da empresa, indicando 

os cartórios distribuidores existentes na região, para o fim especificado, expedida a 

menos de 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação. 

10.7.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, 

relativos ao último exercício social exigível (2015), e apresentado na forma da lei 

(Registro na Junta Comercial), que comprove a boa situação financeira da 

proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses 

da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do 

índice geral de preços – disponibilidade interna – IGP-DI, publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que venha a substituir. 

10.7.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.9.317/1996 – Lei das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “Simples”, e alterações posteriores 

se houver: deverá apresentar fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de 

abertura e de encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou, ainda, por fotocópia do 

balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou autenticados na 

Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; 

10.7.4. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada - LTDA, deverá ser mencionando o número do livro diário, 

bem como a cópia do Termo de abertura e de encerramento, com a numeração do 

registro/autenticação na JUNTA COMERCIAL, reservando-se ao Município o direito de 

exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito 

de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores 

apresentados e calculados pelas licitantes. Ou, por fotocópia do balanço e das 

demonstrações contábeis, devidamente registrados ou autenticados pela Junta 

Comercial da sede ou do domicílio da licitante; 

10.7.5. Para as Sociedades Anônimas (Lei n.6.404/76) deverão ser apresentadas 

por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial; 

10.7.6. As empresas recém-constituídas cujo Balanço Patrimonial ainda não seja 

exigível deverão apresentar fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente 
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registrado ou autenticado pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; 

ou, ainda, a cópia do Livro Diário, contendo o balanço de abertura, termo de 

abertura e de encerramento, inclusive contendo o carimbo e a assinatura do 

representante legal da empresa e do contador. 

10.7.7. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão apresentar 

cópia da declaração de inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último 

balanço patrimonial que antecede à condição de inatividade. 

10.7.8. O referido balanço patrimonial deverá ser devidamente assinado por 

Contador ou outro profissional equivalente, registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

10.7.9. A boa situação financeira será avaliada pelos índices constantes na fórmula 

abaixo, devendo ser assinada pelo representante da empresa e pelo contador: 

a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral 

(SG) igual ou superiores a 1, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =  

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =  

 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =  

 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

  

b) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 8% (oito) por cento do valor estimado para 

a contratação; 

c) Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez) por cento do valor 

estimado da contratação; 

d) Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos 

contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada; 

e)Caso o valor total constante na Declaração de contratos firmados com a 

iniciativa privada e Administração Pública apresente divergência percentual 

superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em relação à 
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receita bruta discriminada na DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, a 

Comissão de Licitação diligenciará o licitante para apresentar as devidas 

justificativas.  

10.7.10. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço, e caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de 

Licitação reserva-se o direito de efetuar cálculos, por meio do contador a ser 

solicitado como equipe de apoio; 

10.7.11. Caso seja necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá 

ser apresentado juntamente com os documentos em apreço, o memorial do cálculo 

correspondente. 

10.7.12. Todos os quocientes referidos na alínea anterior deverão ser atendidos 

pelos licitantes, caso contrário o licitante será considerado inabilitado; 

10.7.13. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um), 

detalhado no item acima 10.7.9., deverá comprovar que possui Capital Social 

mínimo no valor de 10% (dez) por cento do valor estimado da contratação, podendo 

o capital social ser atualizado até a data da abertura do certame; 

10.7.14. Declaração dos contratos firmados com a iniciativa privada e Administração 

Pública, vigentes na data da sessão pública de abertura dos envelopes, estabelecida 

no preâmbulo, ou nas datas prorrogadas, conforme modelo ANEXO deste edital. 

10.7.16. Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser 

apresentadas tantas certidões de falência quantos forem os cartórios, cada uma 

emitida por um distribuidor. 

 

10.8 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) certidão de Registro ou inscrição da empresa junto ao CREA/CAU da região, ou 

Conselho Competente. 

b) a licitante deverá fazer comprovação de aptidão para execução das obras, pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e 

disponíveis para realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um 

dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, nos termos do 

art. 30, II e § 1º da Lei nº 8.666/93. 

c) a comprovação de aptidão a ser feita para atender ao que se refere à alínea “b”, será 

por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, os quais, para 
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efeito de satisfazer as exigências relativas à qualificação técnica da empresa para o objeto 

desta licitação, a licitante deverá demonstrar: 

c.1) através de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, em nome da licitante, 

emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já ter a 

mesma executado obras com objeto de características semelhantes, nas quantidades 

exigidas pelas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do objeto 

desta licitação, conforme as especificações que se seguem: 

c.1.1) Apresentar somente atestados ou certidões necessários e suficientes para 

comprovação do exigido, devendo indicar com grifos ou indicação sobre as páginas 

relativas a essas demonstrações, para o fim de apenas facilitar os trabalhos da 

Comissão de Licitação, destacando os itens que comprovem as respectivas 

exigências. 

c.1.2) Os atestados deverão conter as seguintes informações básicas, no que se 

refere ao nome do contratado e do contratante, identificação do objeto do contrato, 

a situação e natureza da obra e/ou serviços executados, bem como as quantitativos. 

c.1.3) A relação de máquinas e equipamentos essenciais para o cumprimento do 

objeto da licitação, deverá estar acompanhada da declaração de que os mesmos 

estarão disponíveis na data do recebimento da Ordem de Serviço. 

c.1.4) A relação nominal explicita dos profissionais de nível superior, a serem 

alocados aos serviços objeto desta licitação, com o número de registro no Conselho 

Regional CREA e/ou CAU e do respectivo título de habilitação, referindo-se, pelo 

menos, ao engenheiro civil/Arquiteto. 

c.1.5) a licitante deverá apresentar Termo de Compromisso que a mesma formalizou 

com os profissionais de nível superior indicados para os fins da comprovação de sua 

qualificação técnica, que declare que executarão os serviços pertinentes a sua 

especialidade técnica e operacional, pelo qual a empresa se compromete em dar fiel 

cumprimento na execução do objeto desta licitação; 

 

d) para o atendimento das comprovações no que se referem às máquinas, equipamentos 

e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da 

licitação, a licitante, fará o respectivo atendimento mediante a apresentação de relação 

explicita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, 

dispensáveis as comprovações de propriedade e de localização dos mesmos. 



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

 

PROC. ADM. N. 382786/2016                                                                                            CP N. 04.2016           

 

Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP 78.125.700 fone: (65) 3688.8020 Página 18 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

e) além das comprovações previstas nas alíneas “b”,“c” e “d” a licitante deverá comprovar 

que possui no seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de 

nível superior ou outro reconhecido pelo CREA/CAU, que seja detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

conforme descrito abaixo: 

e.1) a comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da 

carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de 

prestação de serviços, ou do contrato social da licitante emque conste o profissional 

como sócio. 

f) Declaração contendo pessoal técnico especializado, considerado essencial para 

cumprimento do objeto licitado, de modo a atender a exigência quanto à equipe mínima; 

relação esta que deverá constar o nome e a função de cada pessoa, indicando 

expressamente o(s) Responsável(is) Técnico(s). A licitante deverá declarar disponibilizar 

para a execução da obra no mínimo os profissionais listados no quadro a seguir: 

 

ITEM DESCRIMINAÇÃO QTD 

ITEM DESCRIMINAÇÃO QTD 

01 Engenheiro Civil Sênior, Responsável Técnico da Obra, 

Residente (15 anos de Formado) ou Arquiteto. 

01 

02 Engenheiro Civil 01 

03 Engenheiro Eletricista 01 

04 Mestre de Obras 02 

 

h) para os fins da comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata as alíneas 

“e” e “f”, que corresponde ao disposto no inciso I do § 1º c/c a previsão legal disposta do 

§10 do art. 30 da Lei nº 8.666/93, a licitante fará declaração formal com a indicação do 

nome, CPF, nº do registro na entidade profissional competente, do responsável técnico 

que acompanhará a execução dos serviços que a licitante se propõe a participar neste 

certame. 

i) o nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados 

de responsabilidade técnica de que trata o item 10.8 ”e”.   

j) Declaração formal do responsável técnico com firma reconhecida em cartório, quanto a 

sua disponibilidade para a execução do objeto da licitação. 
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10.9 Da Capacitação Técnica – Operacional: 

10.9.1. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, que comprovem que a PROPONENTE executou serviços com as 

seguintes características: 

A) Comprovação de que o licitante executou serviços, em obra de grau de 

complexidade igual ou superior ao objeto licitado, com as seguintes 

características: 

A1 – Execução de estrutura metálica em tesouras ou treliças – 48.789,00 kg, 

A2 – Piso sintético flexível para uso poliesportivo ou similar - 719,00 m²  

 Os itens acima foram selecionados por serem de maior relevância e maior 

valor. O orçamento elaborado pelo projetista foi apresentado em etapas, 

foi feita uma classificação para obtenção dos itens de valor significativo.  

(OBS: As quantidades acima estão em percentual inferior ou igual a 50% (cinqüenta por 

cento), ou seja de cada item descrito na planilha anexa deste edital, segundo as 

orientações do TCU em face do Acórdão 2656/2007), admiti-se o somatório de até 03 

(três), atestados. 

 
10.10 Da Capacitação Técnica Profissional: 

10.10.1 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da 

licitação, engenheiro(s) detentor(es) de atestado(s) acompanhado da certidão de 

registro do(s) respectivos atestados de responsabilidade de execução do(s) 

seguinte(s) serviço(s) compatível com o objeto desta licitação, fornecidos por pessoa 

de direito público ou privado. 

 
Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  

A1 – Execução de estrutura metálica em tesouras ou treliças, 

A2 – Piso sintético flexível para uso poliesportivo ou similar, 

 (OBS: Os atestados apresentados deverão estar de acordo com o artigo 30 § 1° Inciso I 

da Lei 8.666/93 e suas alterações, admiti-se o somatório de até 03 (três), atestados. 

 

10.11 VISITA TÉCNICA 

10.11.1 - Declaração de visita técnica/Vistoria da empresa licitante que comprove 

ter, a mesma, pleno conhecimento do local e condições de execução da obra e 

serviços. Sendo que a visita técnica deverá ser efetuada pelo responsável técnico da 

empresa, mediante prévio agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras, 
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telefone n. 65-8443.3763, das 8:00hs as 11:00hs e 14:00hs as 18:00h, Arquiteta 

Sr. Karina Cristina de Arruda.  

 

10.11.2 - Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar, em 

substituição ao termo de visita, DECLARAÇÃO assinada pelo representante legal da 

empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e, ainda, assume total 

responsabilidade por esse fato, e que não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos. 

 

10.12 DOCUMENTOSCOMPLEMENTARES 

10.12.1 DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 

7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. Modelo no Anexo IV. 

10.12.2 DECLARAÇÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE SUA 

HABILITAÇÃO, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da empresa, 

devidamente identificado, sendo que, se firmado por este último deverá estar 

acompanhada por instrumento particular ou público de outorga de mandato. Modelo 

no Anexo III. 

10.12.3 DECLARAÇÃO do licitante, devidamente assinada pelo seu responsável de 

que recebeu todos os documentos, que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta 

licitação. 

10.12.4 DECLARAÇÃO que no seu quadro não existe empregados, servidores 

púbicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, ou de 

qualquer outra. 

  

11- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE II 

 “PROPOSTA COMERCIAL” 

 
11.1 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 

anexo, que dele fazem parte integrante.  

11.2 A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

 

PROC. ADM. N. 382786/2016                                                                                            CP N. 04.2016           

 

Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP 78.125.700 fone: (65) 3688.8020 Página 21 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

datilografadas ou impressas, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 

licitante ou pelo procurador juntando-se a procuração (quando não apresentada no 

credenciamento). 

11.3. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, conforme 

definido pelas planilhas anexas, não podendo os preços unitários serem superiores ao 

apresentados pela Administração (Prefeitura-SINAPI). 

11.4. As licitantes apresentarão o demonstrativo de composição analítica do BDI e de 

todos os serviços adotados nas propostas, detalhando, ainda, o percentual de serviços, 

equipamentos, materiais e curvas ABC de insumos e serviços. 

11.5. Na composição de custos unitários as licitantes deverão apresentar 

discriminadamente as parcelas referentes à mão-de-obra, materiais, equipamentos e 

serviços. 

11.6. A licitante deverá apresentar a composição da taxa de encargos sociais utilizado em 

seu orçamento; 

11.7. Não observada, na proposta de preços, as condições estabelecidas nos subitens 

acima, a proposta será desclassificada. 

11.8. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos 

os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento 

dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, 

bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as 

taxas, as despesas indiretas, indicando como limite dos preços a mediana constante nas 

tabelas oficiais utilizadas no orçamento elaborado pela Empresa responsável pelo Projeto. 

11.9. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

11.10. Só será aceita cotação em moeda corrente nacional, ou seja, R$ (Real), em 

algarismo arábico e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em 

caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

11.11. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias da 

data da abertura. 

11.12. Cronograma físico-financeiro detalhado de execução das obras e serviços, objeto 

desta licitação, observadas as condições constantes no memorial descritivo, com 

periodicidade mensal;  



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

 

PROC. ADM. N. 382786/2016                                                                                            CP N. 04.2016           

 

Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP 78.125.700 fone: (65) 3688.8020 Página 22 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

11.13. A proposta das licitantes levará em consideração que as obras/serviços deverão 

ser entregues em perfeitas condições de funcionamento; 

11.14. Declaração de que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de 

operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as 

obras e serviços, objeto(s) desta licitação; 

11.15. Prazo de execução dos serviços será de 270 dias, a partir da expedição da Ordem 

de Serviço. 

11.16 A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de pessoal do Município de Várzea Grande ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 

estranhas a ele, para analisar as propostas apresentadas, emitir parecer e orientar sua 

decisão. 

12 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

12.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por 

irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolar o pedido, junto à Comissão de 

Licitação, até o quinto dia útil que anteceder a data fixada para a abertura do (s) invólucro 

(s) de Habilitação, conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei n. 8.666/93. 

12.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a 

licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura do (s) 

invólucro (s) de habilitação e venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

12.3.  A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

12.4. Em qualquer fase desta licitação, sendo elas habilitação e julgamento das 

propostas, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação 

do ato ou lavratura da ata, quando presentes todos os prepostos dos licitantes, ao ato em 

que foi adotada a decisão. 

12.5. Os recursos serão dirigidos a Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazerpor 

intermédio da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, 

para apreciação e decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo, 

sob pena de responsabilidade. 

12.6. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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12.7. Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão 

efeitos suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente razões 

de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensivas aos demais 

recursos. 

12.8. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo 

e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela 

empresa. 

12.9. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do 

vencimento. 

12.10. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 

corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados. 

 

13 - DAS CONDIÇÕES DEEXECUÇÃO E RECEBIMENTO E VIGÊNCIA 

13.1. Todos os serviços serão determinados, orientados e fiscalizados pela 

SME/SMVO/Várzea Grande, através do(s) fiscal(is) da obra por ela indicados;  

13.2. Não será permitida abertura de frentes de serviços sem a prévia autorização da 

fiscalização; 

13.3. Os serviços serão executados conforme programação e indicação estabelecidas 

pelos fiscais/SME/SMVO/VG; 

13.4. Os serviços a serem executados, serão definidos conforme apresentação em notas 

de serviços, devidamente homologados pela SME/SMVO/VG; 

13.5. Os serviços executados em conformidade com as práticas de engenharia serão 

indicados pelos engenheiros fiscais e a Contratada deverá refazê-los de imediato e sem 

ônus a Contratante; 

13.6. Os materiais considerados com defeito, má qualidade e em não conformidade com 

as exigências das Normas Técnicas Brasileira serão indicados pela fiscalização e deverão 

ser retirados do canteiro de obras no prazo máximo de 24 horas; 

13.7. Os serviços realizados após o expediente normal de trabalho (caso ocorram) 

obedecerão, os mesmos da tabela de preços contratados no processo de licitação, sem 

alteração dos valores estabelecidos. 

13.8 A vigência do contrato será de 365(trezentos e sessenta e cinco)dias podendo ser 

prorrogado na forma da Lei. 
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13.9 O período para execução da obra objeto deste Termo de Referência será de 270 

(duzentos e setenta) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço pela licitante 

vencedora. 

13.10. O recebimento dos serviços, após sua conclusão, obedecerá ao disposto no artigo 

73 e 74 da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

13.11. O recebimento provisório do objeto será realizado mediante recibo. 

13.12. O recebimento definitivo do objeto será efetuado 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, observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

13.13. O prazo para o recebimento definitivo é de até 30 (trinta) dias, contados da data 

de emissão do recibo de recebimento provisório do objeto. 

13.14. A CONTRATADA deverá apresentar para fins do recebimento definitivo os seguintes 

documentos: 

 

14 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES 

14.1. O pagamento das medições será efetuado pela Contratante, através de medições 

mensais com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro 

apresentado pela contratada. 

14.2. Obedecido o cronograma e as solicitações da fiscalização, será procedida à medição 

dos serviços. Atestada a conformidade destes pela fiscalização, o contratado deverá 

apresentar a Nota Fiscal emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

14.3. Será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da 

data final da emissão do aceite da nota fiscal pela fiscalização. 

14.4. Se o pagamento da medição dos serviços de cada período ocorrer após o 30º 

(trigésimo) dia de sua realização, por motivo não imputável à Contratada incidirá sobre o 

valor da mesma atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do 

período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. 

14.5. O pagamento da fatura fica condicionado à comprovação pela contratada de 

regularidade fiscal, bem como dos seguintes documentos: 

a) Matrícula/Cadastro específico da obra de construção civil no INSS; 

b) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, 

correspondente ao mês da última competência vencida;  
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c) Prova de Regularidade para com a Fazenda federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos 

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

d) O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a 

comprovação da apresentação do seguro contra riscos de engenharia, com validade 

para todo o período de execução da obra, como também a apresentação do 

comprovante de prestação da garantia de execução do contrato de 5% (cinco) por 

cento. 

14.6. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e estar 

consignadas na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada. 

14.7. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do 

serviço ou obra e não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer 

que sejam. 

14.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 

contratada, esta será formalmente comunicada pela fiscalização de sua situação, para que 

apresente justificativa e a comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 

empresa regularizou a pendência, ficará sujeita ao enquadramento nos motivos do artigo 

78 da Lei n.8.666/93. 

 

14.9. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 
14.9.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, 

no final de cada período mensal, tomando-se como final do período, o último dia de 

cada mês. Todavia, a primeira medição poderá ser realizada após a expedição da 

Ordem de Serviço, no final do mês em curso, e a última medição, após a conclusão 

do serviço ou da obra, independente do período mensal. 

14.9.2. As medições mensais constarão de folhas-resumo, contendo a relação dos 

serviços executados, as quantidades, unidades totais e parciais, conforme 

cronograma aprovado pela fiscalização. 

14.9.3. Entre duas medições não poderá, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto 

para a primeira medição e a última medição (Medição Final). 

14.9.4.A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços ou da obra 

será elaborada por Comissão de Engenheiros designados pela Secretaria de Viação e 

Obras/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - VG. 



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

 

PROC. ADM. N. 382786/2016                                                                                            CP N. 04.2016           

 

Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP 78.125.700 fone: (65) 3688.8020 Página 26 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

14.9.5.As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente 

atualizado deverão ser encaminhadas pelo Eng. Fiscal à Secretaria de Viação e 

Obras/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER- VG. 

14.9.6. No processo de medição ou na prestação de contas, conforme o caso deverá 

constar a alíquota do ISS adotada pelo MUNICÍPIO. 

14.9.7.ADMINISTRAÇÃO LOCAL – A administração da obra será paga proporcional 

às medições mensais até o limite do valor licitado, e não incidirá sobre os 

aditamentos e reajustes previstos em Lei.  

 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Apresentar no quadro pessoal, técnicos capacitados e qualificados para execução 

dos serviços previstos no objeto desta licitação; 

15.2. Dar condições aos colaboradores e técnicos designados para executarem os serviços 

supramencionados, obrigatoriamente: Equipamento para Proteção Individual (EPI), 

crachás e uniformes com logomarca da CONTRATADA identificando os mesmos no local de 

trabalho, bem como a visualização para a população local, transeuntes e engenheiros 

fiscais; 

15.3. Prestar esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação, quando solicitados 

pela CONTRATANTE e demais órgãos contratadores; 

15.4. Assumir responsabilidade e ônus pelo recolhimento de todos os impostos bem 

como: taxas, tarifas, contribuições, emolumentos e demais tributos que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto desta licitação; 

15.5. Permitir e assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar os serviços objeto desta 

licitação; 

15.6. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus colaboradores, 

diretamente à SMVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER - PMVG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

15.7. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da SMVO/ SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PMVG; 

15.8. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à SMVO/ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PMVG ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
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15.9. Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, inclusive acidentes que possam vir a acontecer no local e 

em função da obra, aos contratados pela empresa, transeuntes e outros, ocorridos por sua 

culpa ou dolo, ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, 

por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que 

lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento deste Projeto Básico e 

do Edital; 

15.10. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste Projeto Básico e no Edital. 

15.11. Manter durante a execução da obra Técnico em segurança do trabalho obedecendo 

aos critérios e normas do ministério do trabalho e da legislação vigente. 

15.12. A contratada deverá ao final da obra entregar o Asbuilt para a contratante. 

 

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições 

legais, a Contratante se obrigará: 

16.1.1 Efetuar regularmente o pagamento do objeto deste Edital, desde que 

estabelecidas às condições regidas no Contrato; 

16.1.2Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do 

contrato; 

16.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas às obrigações contratuais; 

16.1.4. Solicitar à licitante vencedora e seus prepostos, ou obter da Administração, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução 

desta licitação e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos 

escritos que comprovem essas solicitações de providências; 

16.1.5. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes do 

objeto contratual executadas com erros, imperfeições ou em desacordo com as 

especificações; 

16.1.6. Atestar o recebimento provisório da execução ao finaldos serviços e 

aplicação dos materiais objeto desta licitação; 

16.1.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas datas estipuladas no instrumento 

contratual; 
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16.1.8. Emitir o termo de recebimento definitivo de execução da obra até 90 dias do 

recebimento provisório. 

 

17 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

17.1. A contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra 

por ela executada. 

17.2. Durante a execução da obra, verificada a existência de quaisquer falhas que 

importem em prejuízo ao Município ou a terceiros, serão considerada como inexecução 

parcial do contrato, sendo que, tal medida não exclui à contratada as sanções previstas de 

responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

17.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem a 

justificativa aceita pelo Município e resguardadas as disposições dos arts. 86 a 88 da Lei 

n.8.666/93 acarretará a aplicação das seguintes sanções administrativas:  

17.3.1.ADVERTÊNCIA, nos casos de desatendimentos das determinações regulares 

dos engenheiros fiscais do contrato, assim como a de seus superiores, ou nos casos 

de descumprimento, doloso ou culposo do cronograma físico financeiro, e nos demais 

casos de inexecução parcial do contrato; 

17.3.2. MULTA, nos seguintes valores: 

a) de 0,33% (zero vírgula trinta e três) por cento, ao dia, incidente sobre o valor 

da parcela da obra ou serviço em atraso, em até 30 (trinta) dias; 

b) de 10% (dez) por cento, sobre o valor da parcela da obra ou do serviço em 

atraso por período superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial 

da obrigação assumida; 

c) de 15% (quinze) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em casos 

de subcontratação não autorizada pelo MUNICÍPIO; 

d) de 20% (vinte) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida; 

e) de 0,5% (zero vírgula cinco) por cento, calculada sobre o valor da 

contratação, por infração a qualquer das demais cláusulas ou condições previstas 

no edital, no contrato, ou na legislação que disciplina a contratação, exceto 

quando for objeto das sanções previstas nos itens seguintes. 
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17.3.3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de participar de licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 

nos seguintes casos: 

a) Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou serviço contratado, associar-se 

com outrem, ceder ou transferir, total ou parcial o objeto do contrato, bem assim a 

sua fusão, cisão ou incorporação, em todos os casos sem que ocorra a prévia e 

expressa autorização do MUNICÍPIO, formalizada por meio de termo de aditamento 

ao contrato; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório; 

c) Afastar ou procurar afastar licitantes, por meio de violência, grave ameaça, fraude 

ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, se sujeita à mesma penalidade, o 

licitante que se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. 

  

17.3.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE pelo período de até 5 (cinco) anos para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, nos seguintes casos: 

a) Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alterações ou 

modificações contratuais, inclusive prorrogações contratuais em prejuízo ao erário 

público; e, 

b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 

o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou 

para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 

17.3.5. A aplicação das sanções previstas neste edital ou no contrato não exclui a 

possibilidade de responsabilização do licitante ou da contratada por eventuais perdas 

e danos causados à Administração. 

17.3.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 

contar da data do recebimento da comunicação da aplicação da penalidade. 

17.3.7. O valor da multa poderá ser descontado do valor total da nota fiscal ou do 

crédito existente no MUNICÍPIO, em favor da CONTRATADA, desde que figure como 

contratado exclusivamente a mesma CONTRATADA, sendo que, caso o valor da 

multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

17.3.8. As multas e outras sanções aplicadas pelo MUNICÍPIO, só poderão ser 

revistas ou afastadas, por ato motivado do Fiscal do Contrato, ratificado pelo 

Secretário de Viação e Obras. 
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17.3.9. As sanções previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, desde que, para cada sanção, tenha sido apurada uma 

conduta individualizada e específica, vedada a aplicação de sanções cumulativas para 

uma mesma conduta, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

17.3.10. Em quaisquer das hipóteses previstas nos itens anteriores deverá ser 

assegurado ao licitante ou à contratada o contraditório e a ampla defesa. 

17.3.11. Constatado pelo MUNICÍPIO quaisquer das situações acima previstas para 

aplicação das sanções de advertência, multa, suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, o licitante ou 

a contratada deverá ser notificado, por escrito, sobre as irregularidades em que 

incorreram, sendo-lhes assegurado vista do processo o qual foram produzidas as 

provas das irregularidades, bem assim facultada à apresentação de defesa, por 

escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme disposto no artigo 190 da Lei 

n.8.666/93. 

17.3.12. As inconsistências nos projetos básico e executivo, verificadas na realização 

do objeto desta licitação deverão ser comunicados à fiscalização, para fins de 

providências, junto à Empresa responsável pela sua elaboração. 

17.3.13. As sanções serão aplicadas mediante procedimento administrativo 

específico, que assegurará o contraditório e a ampla defesa. 

17.3.14.A reabilitação da empresa será reconhecida, sempre que o contratado 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

17.3.15. As penalidades estabelecidas nos itens anteriores serão de competência do 

Secretário de Viação e Obras, e equipe de fiscalização. 

 

18 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

18.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para 

homologação. 

18.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

18.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório. 

18.4 Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no prazo de até 

02 (dois) dias para assinatura do CONTRATO, não apresentar situação regular no ato da 

assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-la, injustificadamente, dentro do prazo e 
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condições estabelecidos, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de 

classificação sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais 

cominações legais. 

18.5 Uma vez assinado o CONTRATO assume o compromisso de atender durante o prazo 

de sua vigência os pedidos realizados nos preços finalizados, quando então será celebrado 

o contrato, específico para tal, estabelecendo quantidades, prazo de entrega, etc. 

18.6 O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no 

Art. 65 da Lei 8666/93. 

18.7O preço finalizado manter-se-á inalterado pelo período da vigência do presente 

Contrato. 

18.8 A Prefeitura monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos serviços 

prestados, de forma a avaliar os preços praticados no mercado, podendo rever os preços 

finalizados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços registrados, visando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

18.9 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os 

preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 

originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época 

do registro – equação econômico-financeira. 

18.10 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste 

certame, farão parte integrante do Contrato ou Instrumento equivalente, independente de 

transcrição. 

18.11 Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 

para a contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos compromissos 

assumidos. 

 
19 - CONDIÇÕES PARA SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO 

19.1. É vedada a subcontratação do principal do objeto, entendido este como o conjunto 

de itens para os quais foi exigida a apresentação de atestados de capacidade técnica 

operacional para fins de comprovação de execução de serviços com características 

semelhantes.  
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19.2. A critério do MUNICÍPIO poderá a Contratada, sob o regime de responsabilidade 

solidária, subcontratar parte da obra ou serviço até o limite de 20% (vinte) por cento do 

valor global do contrato.  

19.3. Somente será permitida a subcontratação de serviços, e não de mão de obra 

isolada.  

19.4. A Contratada, ao solicitar a subcontratação deverá demonstrar e documentar que 

esta abrangerá, tão somente, etapas dos serviços, e que a subcontratação reforçará a 

capacidade técnica da contratada, que executará o principal do objeto por seus próprios 

meios, assumindo a responsabilidade integral pela qualidade dos serviços contratados.  

19.5. A empresa contratada deverá informar a subcontratação, previamente e por escrito 

à fiscalização do Contratante, e deverá apresentar as documentações a seguir 

relacionadas:  

19.5.1. Relação das obras/serviços a serem subcontratadas, Comprovação de 

possuir, em seu quadro funcional, profissional qualificado, nos termos da lei, para 

gerir as obras que lhe forem subcontratadas.  

19.5.2. Comprovação de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da 

subcontratada;  

19.5.3. Declaração de que os diretores, responsáveis técnicos, sócios ou 

empregados da subcontratada não ocupam cargos comissionados da Prefeitura de 

Várzea Grande. 

19.6. É vedada à licitante vencedora, durante a execução do contrato, subcontratar 

empresas as quais participaram desta licitação e que foram consideradas inabilitadas ou 

desclassificadas as propostas neste certame.  

19.7. Qualquer atividade objeto de subcontratação somente poderá ser iniciada, mediante 

contrato firmado entre a empresa contratada e o seu Subcontratado, a apresentação de 

todos os documentos exigidos, com a ciência formal da fiscalização do Município.  

19.8. Deverá constar no contrato, a ser firmado entre a Contratada e a(s) 

Subcontratada(s):  

a) Que a empresa contratada é a única responsável por todas as obras executadas pela 

Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais 

eventos que envolvam o objeto desta Licitação;  

b) Cláusula especificando as parcelas das obras/serviços subcontratados discriminando 

suas quantidades e cronograma;  
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c) Cláusula explicitando que as partes concordam com a emissão, pela fiscalização do 

Município ora contratante, de atestado técnico em documento único, contemplando as 

parcelas das obras efetivamente executadas pelas empresas. 

19.9. O contrato a ser firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à 

fiscalização do Contratante, que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir 

em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza. 

19.10. É causa de rescisão contratual e aplicação de penalidades, a subcontratação sem a 

ciência escrita do Contratante.  

19.11. A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e 

Trabalhistas - EST e Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no presente 

Edital e normas técnicas.  

19.12. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condições estabelecidas 

para a empresa contratada constantes deste edital e seus anexos.  

19.13. Caso a Subcontratada não atenda as exigências de qualidade e segurança na 

execução das obras subcontratadas, o MUNICÍPIO poderá desautorizar a subcontratação.  

19.14. O Contratante se reserva no direito de, após a contratação dos serviços, solicitar 

que a contratada forneça a lista de pessoal técnico e auxiliar da empresa, bem como de 

suas subcontratadas, para fins de comprovação de suficiência por ele realizada e de 

determinar a substituição de membros da equipe que não esteja apresentando a 

qualificação e o rendimento desejado. 

19.15. O Contratante se exime de quaisquer responsabilidades relativas à subcontratação, 

referentes a eventuais ações trabalhistas, decorrentes da subcontratação, inclusive caberá 

à Contratada assumir tal encargo. 

19.16. A Contratada se compromete substituir a subcontratada, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo-se o percentual 

originalmente contratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 

contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a 

inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada.  

19.17. A Contratada é responsável pela padronização, compatibilidade, pelo 

gerenciamento centralizado e pela qualidade de todos os serviços subcontratados para 

execução da obra.  
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19.18. Não será admitida a cessão do contrato, salvo a hipótese de subcontratação 

cientificada. 

 
20 – DO CONTRATO 

20.1 O Contrato será regulado pelas disposições deste Edital decorrem as obrigações, 

direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços ou obra objeto desta 

licitação, tendo vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

20.2 O Contrato poderá ser alterado, com a devida justificativa, através de Termo Aditivo 

aprovado pelo Secretário Municipal de Educação, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

20.2.1 O Limite para estas alterações, acréscimos ou supressões, é de 25% (Vinte e 

Cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. A Contratada fica obrigada 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem nas obras até o limite de 25% (Vinte e Cinco) por cento do valor inicial 

atualizado do contrato, conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. 

20.2.2O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma delas 

conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

20.3 A licitante poderá subcontratar parcialmente o objeto contrato, conforme 

estabelecido no item 19 do edital. 

20.4 A Secretaria de Educação se reserva o direito de paralisar ou suspender em qualquer 

tempo a execução dos serviços mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já 

realizados. 

20.5 O período para execução da obra objeto deste Projeto Básico será de 270 (duzentos 

e setenta) dias, a contar do recebimento da ordem de serviço pela licitante vencedora. 

 

20.5 DA GARANTIA CONTRATUAL 

20.5.1 - No ato da assinatura do contrato, objeto desta licitação, a empresa vencedora 

deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela adjudicado, podendo 

optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;  

20.5.2 - Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado 

junto ao Banco do Brasil, agência 2764-2, conta corrente nº 15485-7, devendo o 

comprovante de depósito ser apresentado imediatamente, em original ou cópia 

autenticada, no Departamento Administrativo Financeiro, para lançamento contábil na 

Secretaria Municipal de Finanças. 
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20.5.3 - Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta 

deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao prazo 

de execução do contrato, a cláusula de atualização financeira, bem como as cláusulas de 

imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

20.5.4 - A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente 

representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de Várzea Grande/MT, 

devendo ter prazo superior ao futuro contrato em pelo menos 30 (trinta) dias. 

20.5.5 - Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles 

emitidos na primeira metade do Século XX; 

20.5.6 - Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do contrato, a Contratada 

ficara obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação ou substituição da 

garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido. 

20.5.7 - A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos 

danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades 

aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais. 

20.5.8 - Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor 

apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada para 

que complemente aquele valor inicialmente oferecido. 

20.5.9 - No caso de rescisão do Contrato determinado por ato unilateral e escrito da 

Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.8666/93 

(incisos XII e XVII havendo culpa da Contratada), a garantia será executada para 

ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e indenizações a ela porventura 

devidos, conforme inciso III do Art. 80 da Lei n.8666/93. 

20.5.10 - Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a XVII do 

art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos 

prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução 

da garantia e pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

(conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 8.666/93). 

20.5.11 - A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada ou 

restituída após a execução do contrato, conforme disposto no §4º do art. 56 c/c §3º do 
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art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da empresa Contratada entregar 

requerimento, dirigido à Secretaria Municipal de Finanças. 

20.5.12 - A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante 

requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o 

valor da Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à época da solicitação. 

 

20.6 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA: 

 
20.6.1. Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94 

alterado pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no artigo 3º e seu § 1º da 

Lei 10.192 de 14/02/01, de acordo com os índices de Obras de Construção Civil – INCC, 

Coluna 6, fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a periodicidade mínima 

legal, mediante a seguinte fórmula: 

R  = V (I - Io)  Onde: 

              Io 

R = Valor da parcela de Reajustamento procurado. 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato dos serviços ou obra a ser 

reajustado. 

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem 

ao contrato. 

I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data 

do adimplemento da obrigação. 

20.6.2. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da 

proposta apresentada na data da concorrência, o reajuste será aplicado pelos índices 

setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período 

subsequente de 12 meses. 

20.6.3. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e 

ônus semelhantes. 

20.6.4. Os valores a serem pagos à Contratada, caso ocorra o atraso na data prevista , 

deverão ser atualizados financeiramente, desde que a contratada não tenha dado causa ao 

atraso, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme disposto no artigo 1º F, da Lei n.9.494, de 10-09-1997, com a 

redação dada pelo artigo 5º da Lei n.11.960, de 29-06-2009, após decorridos 30 dias da 

data da emissão do aceite da nota fiscal. 
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20.6.5. Quanto ao cronograma de desembolso, o MUNICÍPIO observará para que o 

cronograma máximo por período esteja em conformidade com a disponibilidade de 

recursos financeiros do orçamento geral do município e PPA. Nos exercícios seguintes, as 

despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados no orçamento geral do 

Município. 

 

20.7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS: 

20.7.1 - Os serviços serão fiscalizados pela Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE, formalmente designada para tanto os Servidores: 

 Engenheiro Civil Sr. Vinicius José Correa de Magalhães, brasileiro, portador da 

Cédula de Identidade RG n°. 1999708-6 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n° 

022.174.231-00, CREAMT 034715. 

 Arquiteta Sra. KARINA CRISTINA DE ARRUDA, portador (a) da cédula de identidade 

RG nº. 1340687-6 órgão emissor: SSP/MT inscrito (a) no CPF sob nº. 961.088.781-3. 

 Engº Eletricista; Careolano B. M. Miranda CREA nº 1200294181, nos termos do 

Artigo 67 da Lei n°. 8.666 de 21 de Junho de 1991 e suas alterações posteriores. 

 

20.7.2 - A contratante deverá fiscalizar, através do fiscal do Contrato, como lhe aprouver e 

no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, 

registrando as deficiências porventura existentes e comunicar, por escrito diretamente à 

contratada, todas e quaisquer irregularidades ocorridas com os empregados desta, afim de 

que sejam tomadas as devidas providências. 

20.7.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e preposto. 

20.7.4 - Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou vícios observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

 

21 – DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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21.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, no final 

de cada período mensal, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês. 

Todavia, a primeira medição poderá ser realizada após a expedição da Ordem de Serviço, 

no final do mês em curso, e a última medição, após a conclusão do serviço ou da obra, 

independente do período mensal. 

21.2. As medições mensais constarão de folhas-resumo, contendo a relação dos serviços 

executados, as quantidades, unidades totais e parciais, conforme cronograma aprovado 

pela fiscalização. 

21.3. Entre duas medições não poderá, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a 

primeira medição e a última medição (Medição Final). 

21.4. A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços ou da obra será 

elaborada por Comissão de Engenheiros designados pela Secretaria de Viação e Obras - 

VG. 

21.5. As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado 

deverão ser encaminhadas pelo Eng. Fiscal à Secretaria de Viação e Obras - VG.  

21.6. No processo de medição ou na prestação de contas, conforme o caso deverá constar 

a alíquota do ISS adotada pelo MUNICÍPIO. 

21.7.ADMINISTRAÇÃO LOCAL – A administração local será paga proporcional às 

medições mensais até o limite do valor licitado, e não incidirá sobre os aditamentos e 

reajustes previstos em Lei. 

 

22. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 

22.1. Por razões de interesses públicos, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá 

revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação 

de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

22.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93. 

22.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

22.4. Em caso de revogação, os licitantes terão direito à devolução da Documentação e 

respectiva Proposta, mediante requerimento ao Senhor Prefeito Municipal de Várzea 

Grande. 

23 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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23.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.2 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para 

a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, de acordo com o § 3º do 

art. 48 da Lei 8.666/93. 

23.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o Presidente poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

23.4 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  

23.5 Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas para este certame, sendo responsável por esses custos, independentemente do 

resultado do processo licitatório. 

23.6 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

23.7 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 

divulgados no Mural de Licitações e no sítio da Prefeitura. 

23.8 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Superintendência de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande/MT após a celebração do contrato com as licitantes vencedoras. 

23.9 Os casos omissos da presente concorrência serão solucionados pelo Presidente de 

acordo com as Leis vigentes.  

23.10 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação. 

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

23.12 Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor 

deverá manter as mesmas condições de habilitação. 

23.13 Assegura-se ao Município de Várzea Grande o direito de: 

23.13.1 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, 

caput, da Lei 8.666/93), decorrente de fato superveniente; devidamente 

comprovado; 

23.13.2 Adiar a data da sessão pública. 
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23.14 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 

de documentos relativos a presente licitação. 

23.15É facultado ao (a) Presidente (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no 

ato da sessão pública.  

23.16 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Várzea Grande/MT. 

23.17INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

ANEXO I TERMO DE REFERENCIA. 
ANEXO II MODELO ESPELHO DE PROPOSTA DE PREÇOS (Apresentar dentro do envelope I 

de Proposta) 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
(Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA C.F. 
(Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA INDEPENDENTE. (Apresentar no credenciamento, 
fora dos envelopes) 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (ME ou EPP) COM RESTRIÇÃO. 
(Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO VII MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO (Apresentar no credenciamento, 

fora dos envelopes) 

ANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEI COMPLEMENTAR 
123/2006 (ME ou EPP) (Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO IX DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA (Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO X ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (Apresentar dentro do envelope II de 
Habilitação) 

ANEXO XI MODELO DE DECLARAÇÃO CNAE 

ANEXO XII RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA (Apresentar dentro do 
envelope II de Habilitação) 

ANEXO XIII RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR 
(Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO XIV DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS MEMBROS DA EQUIPE (Apresentar 
dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO XV ENCARGOS SOCIAIS (Apresentar dentro do envelope II de Habilitação) 

ANEXO XVI MINUTA DO CONTRATO 

 

Várzea Grande, 01 de julho de 2016. 

 

 

SILVIO APARECIDO FIDELIS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE E LAZER 
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ANEXO I  

PROJETO BÁSICO Nº. 030/2016 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 
SECRETARIO INTERINO SILVIO APARECIDO FIDELIS 
 
NÚMERO DA CI DE ORIGEM. 3590/2016         DATA: 20/06/2016 

 
 

1. OBJETO: 

1.1 O objeto da presente licitação é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DAS OBRAS de AMPLIAÇÃO E REFORMA do Ginásio Poliesportivo “FIOTÃO”, adequando 

suas dimensões, da quadra,  às dimensões oficiais, com aumento da capacidade de torcedores e a 

inclusão de novos  espaços para múltiplas atividades,  como administrativas, cursos diversos,  

danças folclóricas,  exposições  de artesanatos local, e um pequeno palco para apresentações 

artísticas diversas, aumentando sua área construída para um total de 3.135,92 m², conforme 

projeto e planilhas anexo a este Projeto Básico, através de contratação de empresa especializada na 

execução dos serviços, para atender às necessidades do objeto desta licitação. 

 

2. LOCAL: 

Cidade de Várzea Grande 

3. JUSTIFICATIVA: 

3.1 3.1 QUANTO A NECESSIDADE DA OBRA 

Trata-se de patrimônio cultural da cidade de Várzea Grande, com ótima localização, abandonado, 

causando prejuízos a sociedade como um todo. 

Os investimentos a serem realizados na sua reforma e ampliação, certamente trará de volta para a 

população um espaço digno e condizente com os anseios da sociedade Várzeagrandense. 

Teremos um local agradável onde a pratica do esporte e outros eventos culturais se realizarão 

dentro das normas legais da cidadania. 

Todo investimento que é voltado para o povo tem sua justificativa assegurada, pois o cidadão tem 

de volta aquilo que ele paga em impostos.        

3.2 QUANTO A ESCOLHA DA licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, 

sob o regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, na forma da 

Lein.8.666/93, e alterações posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto. 

Primeiramente, cumpre mencionar que a licitação busca selecionar o contratante que apresente as 
melhores condições para atender os reclames do interesse público, tendo em vista todas as 
circunstancias previsíveis (preço, capacitação técnica, qualidade, etc).  

Segundo o art. 6o, inciso VIII, a execução do serviço pode ser realizada de forma indireta, 
por preço certo e total, o que o legislador denominou de empreitada por preço global. 



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

 

PROC. ADM. N. 382786/2016                                                                                            CP N. 04.2016           

 

Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP 78.125.700 fone: (65) 3688.8020 Página 42 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

           Vale ressaltar, que o menor preço global é aquele que se considera a proposta como um 
todo, e não apenas os valores unitários dos itens que compõem as planilhas de custos e propostas 

ofertadas, respeitado os preços unitários do orçamento elaborado pela Administração Pública 
Municipal (Prefeitura).   
          Deste modo, no que concerne ao processo licitatório em epígrafe, a de se considerar como 
menor valor global o valor final do serviço a ser executado.  
 

4. PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO DAS LICITANTES 

 

4.1. A LICITANTE deverá, além de cumprir com todas as condições estabelecidas no Edital e neste 

Projeto Básico, obrigatoriamente apresentar o Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, onde comprove que a licitante prestou serviços compatíveis 

com o Objeto desta Licitação. 

 

4.2. REGULARIDADE FISCAL 

4.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF); 

4.2.2. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

4.2.3. Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

a) Federal: Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a mesma poderá ser 

retirada no site:  

www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidões.htm; 

b) Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) especifica para participar de 

licitações, onde a mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela 

Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 

c) Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo 

domicílio tributário; 

4.2.4. Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a mesma pode ser retirada no 

site: www.inss.gov.br.; 

4.2.5. Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode ser retirada no 

site: www.caixa.gov.br.; 

4.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei nº. 12.440/2011 art. 

29, inciso V, a mesma pode ser retirada no site: www.trt23.jus.br; 

4.2.7. Certidão Negativa de Débito Ativa de competência da Procuradoria Geral do estado do 

respectivo domicílio tributário; 

NOTA: As datas de validades aceitas nas certidões serão as datas consignadas nos documentos, ou 

na omissão de validade, considera-se 90 (noventa) dias da data de emissão. 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certid�es.htm
http://www.sefaz.mt.gov.br/
http://www.inss.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.trt23.jus.br/
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5. ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Estimativa de Valores 

Para efeitos orçamentários e de teto de preço para concorrência entre as licitantes, o valor global 
estimado dos serviços – a somatória dos preços unitários dos serviços, multiplicados por suas 
respectivas quantidades, listados na planilha em anexo – é de R$ 5.619.005,53 (cinco milhões, 

Seiscentos e dezenove mil, cinco reais e cinqüenta e três centavos). Contemplando todos os 
serviços e quantidades apresentados no Projeto de AMPLIAÇÃO E REFORMA do Ginásio Poliesportivo 
“FIOTÃO”. 
 

5.2. Os recursos correrão por conta da dotação orçamentária do exercício de 2016, da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE e LAZER a seguir detalhado: 
 

a) Obras de AMPLIAÇÃO E REFORMA do Ginásio Poliesportivo “FIOTÃO”, 

 
 ORGÃO: 35  

 UNIDADE: 02 

 PROJETO ATIVIDADE: 2.256 

 FONTE: 0300/0999. 

 Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.00.00.0300 = R$ 2.273.047,30 

 Dotação Orçamentária:.4.4.90.51.00.00.0999 = R$ 3.345.958,23 

  
5.3. Para os exercícios de 2017 e durante a vigência do contrato, as despesas correrão à conta dos 
créditos consignados no Orçamento Geral do Município. 
 
6. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
 

6.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, no final de cada 
período mensal, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês. Todavia, a primeira 
medição poderá ser realizada após a expedição da Ordem de Serviço, no final do mês em curso, e a 
última medição, após a conclusão do serviço ou da obra, independente do período mensal. 
 
6.2. As medições mensais constarão de folhas-resumo, contendo a relação dos serviços executados, 

as quantidades, unidades totais e parciais, conforme cronograma aprovado pela fiscalização. 
 
6.3. Entre duas medições não poderá, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira 
medição e a última medição (Medição Final). 
 
6.4. A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços ou da obra será elaborada 
por Comissão de Engenheiros designados pela Secretaria de Viação e Obras/ SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER- VG. 
 
6.5. As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado deverão 
ser encaminhadas pelo Eng. Fiscal à Secretaria de Viação e Obras/ SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER- VG.  
 
6.6. No processo de medição ou na prestação de contas, conforme o caso deverá constar a alíquota 

do ISS adotada pelo MUNICÍPIO. 
 
6.7.ADMINISTRAÇÃO LOCAL – A administração da obra será paga proporcional às medições 
mensais até o limite do valor licitado, e não incidirá sobre os aditamentos e reajustes previstos em 
Lei.  
 

7. FORMA DE PAGAMENTO:  
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7.1. O pagamento das medições será efetuado pela Contratante, através de medições mensais com 

base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela 
contratada. 
 
7.2.Obedecido o cronograma e as solicitações da fiscalização, será procedida à medição dos 
serviços. Atestada a conformidade destes pela fiscalização, o contratado deverá apresentar a Nota 
Fiscal emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 
 

7.3. Será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data final da 
emissão do aceite da nota fiscal pela fiscalização. 
 

7.4.Se o pagamento da medição dos serviços de cada período ocorrer após o 30º (trigésimo) dia de 
sua realização, por motivo não imputável à Contratada incidirá sobre o valor da mesma atualização 
financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada 

parcela até a data do efetivo pagamento. 
 
7.5. O pagamento da fatura fica condicionado à comprovação pela contratada de regularidade fiscal, 
bem como dos seguintes documentos: 
 

a) Matrícula/Cadastro específico da obra de construção civil no INSS; 
 

b) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, 
correspondente ao mês da última competência vencida;  
 
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam 
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 
 

d) O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a 
comprovação da apresentação do seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo 
o período de execução da obra, como também a apresentação do comprovante de prestação 
da garantia de execução do contrato de 5% (cinco) por cento. 

 

7.6. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e estar 

consignadas na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada. 

 
7.7. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou 
obra e não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 
 
7.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da contratada, esta 
será formalmente comunicada pela fiscalização de sua situação, para que apresente justificativa e a 

comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou a pendência, ficará 
sujeita ao enquadramento nos motivos do artigo 78 da Lei n.8.666/93. 
 
8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA: 

 
8.1. Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94 alterado pelo 
Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no artigo 3º e seu § 1º da Lei 10.192 de 

14/02/01, de acordo com os índices de Obras de Construção Civil – INCC, Coluna 6, fornecidos 
pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a periodicidade mínima legal, mediante a seguinte 
fórmula: 
R  = V (I - Io)  Onde: 
                                      Io 

R = Valor da parcela de Reajustamento procurado. 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato dos serviços ou obra a ser reajustado. 



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

 

PROC. ADM. N. 382786/2016                                                                                            CP N. 04.2016           

 

Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP 78.125.700 fone: (65) 3688.8020 Página 45 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao 
contrato. 

I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do 
adimplemento da obrigação. 

 
8.2. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta 
apresentada na data da concorrência, o reajuste será aplicado pelos índices setoriais 
pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período subsequente de 12 meses. 
 

8.3. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 
 

8.4. Os valores a serem pagos à Contratada, caso ocorra o atraso na data prevista , deverão ser 
atualizados financeiramente, desde que a contratada não tenha dado causa ao atraso, pelos índices 
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no 

artigo 1º F, da Lei n.9.494, de 10-09-1997, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei n.11.960, de 
29-06-2009, após decorridos 30 dias da data da emissão do aceite da nota fiscal. 
 
8.5. Quanto ao cronograma de desembolso, o MUNICÍPIO observará para que o cronograma máximo 
por período esteja em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do orçamento 
geral do município e PPA. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos 
próprios consignados no orçamento geral do Município. 

 
9. DAS SANÇÕES: 
 
9.1. A contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra por ela 
executada. 
 
9.2. Durante a execução da obra, verificada a existência de quaisquer falhas que importem em 

prejuízo ao Município ou a terceiros, serão considerada como inexecução parcial do contrato, sendo 
que, tal medida não exclui à contratada as sanções previstas de responsabilidade criminal e civil por 
danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 
 
9.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem a 
justificativa aceita pelo Município e resguardadas as disposições dos arts. 86 a 88 da Lei n.8.666/93 

acarretará a aplicação das seguintes sanções administrativas:  
  
9.3.1. ADVERTÊNCIA, nos casos de desatendimentos das determinações regulares dos 
engenheiros fiscais do contrato, assim como a de seus superiores, ou nos casos de descumprimento, 
doloso ou culposo do cronograma físico financeiro, e nos demais casos de inexecução parcial do 
contrato; 
  

9.3.2. MULTA, nos seguintes valores: 
 

a) de 0,33% (zero vírgula trinta e três) por cento, ao dia, incidente sobre o valor da parcela 
da obra ou serviço em atraso, em até 30 (trinta) dias; 

 
b) de 10% (dez) por cento, sobre o valor da parcela da obra ou do serviço em atraso por 
período superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 
c) de 15% (quinze) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em casos de 
subcontratação não autorizada pelo MUNICÍPIO; 
 
d) de 20% (vinte) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em caso de inexecução 
total da obrigação assumida; 
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e) de 0,5% (zero vírgula cinco) por cento, calculada sobre o valor da contratação, por infração 
a qualquer das demais cláusulas ou condições previstas no edital, no contrato, ou na 

legislação que disciplina a contratação, exceto quando for objeto das sanções previstas nos 
itens seguintes. 

  
9.3.3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 
 

a) Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou serviço contratado, associar-se com outrem, 

ceder ou transferir, total ou parcial o objeto do contrato, bem assim a sua fusão, cisão ou 
incorporação, em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa autorização do 
MUNICÍPIO, formalizada por meio de termo de aditamento ao contrato; 

 
b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

 

c) Afastar ou procurar afastar licitantes, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo, se sujeita à mesma penalidade, o licitante que se 
abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. 

  
9.3.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE pelo período de até 5 (cinco) anos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos seguintes casos: 
 

a) Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alterações ou modificações 
contratuais, inclusive prorrogações contratuais em prejuízo ao erário público; e, 
 
b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 

  

9.3.5. A aplicação das sanções previstas neste edital ou no contrato não exclui a possibilidade de 
responsabilização do licitante ou da contratada por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
  
9.3.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação da aplicação da penalidade. 

  
9.3.7. O valor da multa poderá ser descontado do valor total da nota fiscal ou do crédito existente 
no MUNICÍPIO, em favor da CONTRATADA, desde que figure como contratado exclusivamente a 
mesma CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 
diferença será cobrada na forma da lei. 
 
9.3.8. As multas e outras sanções aplicadas pelo MUNICÍPIO, só poderão ser revistas ou afastadas, 

por ato motivado do Fiscal do Contrato, ratificado pelo Secretário de Viação e Obras/ SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - VG. 
 
9.3.9. As sanções previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, desde que, para cada sanção, tenha sido apurada uma conduta individualizada e 
específica, vedada a aplicação de sanções cumulativas para uma mesma conduta, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 

  
9.3.10. Em quaisquer das hipóteses previstas nos itens anteriores deverá ser assegurado ao 
licitante ou à contratada o contraditório e a ampla defesa. 
  
9.3.11. Constatado pelo MUNICÍPIO quaisquer das situações acima previstas para aplicação das 
sanções de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, o licitante ou a contratada deverá ser notificado, por escrito, 
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sobre as irregularidades em que incorreram, sendo-lhes assegurado vista do processo o qual foram 
produzidas as provas das irregularidades, bem assim facultada à apresentação de defesa, por 

escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme disposto no artigo 190 da Lei n.8.666/93. 
 
9.3.12. As inconsistências nos projetos, verificadas na realização do objeto desta licitação deverão 
ser comunicados à fiscalização, para fins de providências, junto à Empresa responsável pela sua 
elaboração. 
  
9.3.13. As sanções serão aplicadas mediante procedimento administrativo específico, que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
  
9.3.14. A reabilitação da empresa será reconhecida, sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 
9.3.15. As penalidades estabelecidas nos itens anteriores serão de competência do Secretário de 

Viação e Obras/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - VG, e 
equipe de fiscalização. 
 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO E PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

10.1 A vigência do contrato será de 365 dias podendo ser prorrogado na forma da Lei. 

10.2 O período para execução da obra objeto deste Projeto Básico será de 270 (duzentos e setenta) 

dias, a contar do recebimento da ordem de serviço pela licitante vencedora. 

 

11. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

11.1. Obras deReforma e Ampliação do Ginásio Fiotão contemplam: Serviços Preliminares, 

infraestrutura, superestrutura, paredes, forro, cobertura, revestimentos, esquadrias, piso, vidros, 

pintura, instalação hidrosanitario, instalação elétrica, áudio/vídeo/lógica, spda, iluminação externa, 

combate a incêndio, área externa, serviços complementares, administração de obra. . 

11.2. Referentes a execução dos serviços em caso de qualquer impossibilidade de executar 

conforme projeto e especificações, nesses casos especiais, serão feitos levantamentos e adequação 

para as condições encontradas na época da execução, com adequação do projeto  e planilhas, 

conforme for estabelecido pelo engenheiro fiscal indicado pela Contratante. 

11.3 O objeto desta licitação contem: Serviços Preliminares, infraestrutura, superestrutura, 
paredes, forro, cobertura, revestimentos, esquadrias, piso, vidros, pintura, instalação hidrosanitario, 
instalação elétrica, áudio/vídeo/lógica, spda, iluminação externa, combate a incêndio, área externa, 
serviços complementares, administração de obra,perfazendo um total de R$ 5.619.005,53 (cinco 
milhões, Seiscentos e dezenove mil, cinco reais e cinqüenta e três centavos). Contemplando 

todos os serviços e quantidades apresentados no Projeto de AMPLIAÇÃO E REFORMA do Ginásio 
Poliesportivo “FIOTÃO”. Sobre os itens descritos foi aplicado BDI de 28,24% na planilha 
orçamentária. 
 

12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 
12.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial da empresa, expedida 
pelo cartório distribuidor da sede da licitante, acompanhada de certidão da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado da sede da empresa, indicando os cartórios distribuidores existentes na região, 
para o fim especificado, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data de sua 
apresentação. 
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12.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativos ao último 
exercício social exigível (2015), e apresentado na forma da lei (Registro na Junta Comercial), que 

comprove a boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três 
meses da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do índice 
geral de preços – disponibilidade interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, 
ou de outro indicador que venha a substituir. 
 
12.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.9.317/1996 – Lei das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte “Simples”, e alterações posteriores se houver: deverá apresentar 
fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, devidamente 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

ou, ainda, por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; 
 

12.4. Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada - 
LTDA, deverá ser mencionando o número do livro diário, bem como a cópia do Termo de abertura e 
de encerramento, com a numeração do registro/autenticação na JUNTA COMERCIAL, reservando-se 
ao Município o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, 
para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e 
calculados pelas licitantes. Ou, por fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis, 
devidamente registrados ou autenticados pela Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante; 

 
12.5. Para as Sociedades Anônimas (Lei n.6.404/76) deverão ser apresentadas por fotocópia 
registrada ou autenticada na Junta Comercial; 
 
12.6. As empresas recém-constituídas cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível deverão 
apresentar fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado pela Junta 
Comercial da sede ou do domicílio da licitante; ou, ainda, a cópia do Livro Diário, contendo o balanço 

de abertura, termo de abertura e de encerramento, inclusive contendo o carimbo e a assinatura do 
representante legal da empresa e do contador. 
 
12.7. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão apresentar cópia da declaração 
de inatividade entregue à Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial que antecede 
à condição de inatividade. 

 
12.8. O referido balanço patrimonial deverá ser devidamente assinado por Contador ou outro 
profissional equivalente, registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
12.9. A boa situação financeira será avaliada pelos índices constantes na fórmula abaixo, devendo 
ser assinada pelo representante da empresa e pelo contador: 
 

a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 
1, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =  

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =  

 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC =  

 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

  



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

 

PROC. ADM. N. 382786/2016                                                                                            CP N. 04.2016           

 

Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP 78.125.700 fone: (65) 3688.8020 Página 49 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

b) Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) 
de, no mínimo, 8% (oito) por cento do valor estimado para a contratação; 

  
c) Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez) por cento do valor estimado da 
contratação; 

  
d) Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados 
com a Administração Pública e com a iniciativa privada; 

  

e) Caso o valor total constante na Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e 
Administração Pública apresente divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para 
mais ou para menos, em relação à receita bruta discriminada na DRE – Demonstração do 

Resultado do Exercício, a Comissão de Licitação diligenciará o licitante para apresentar as 
devidas justificativas.  

 

12.10. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço, e caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-se o direito de 
efetuar cálculos, por meio do contador a ser solicitado como equipe de apoio; 
  
12.11. Caso seja necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial do cálculo correspondente. 
 

12.12. Todos os quocientes referidos na alínea anterior deverão ser atendidos pelos licitantes, caso 
contrário o licitante será considerado inabilitado; 

12.13. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um), detalhado no 

item acima 11.4.9., deverá comprovar que possui Capital Social mínimo no valor de 10% (dez) por 

cento do valor estimado da contratação, podendo o capital social ser atualizado até a data da 

abertura do certame; 

12.14. Declaração dos contratos firmados com a iniciativa privada e Administração Pública, vigentes 

na data da sessão pública de abertura dos envelopes, estabelecida no preâmbulo, ou nas datas 

prorrogadas, conforme modelo ANEXO deste edital. 

12.15. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 
9.854, 1999, conforme modelo ANEXO.  
 
12.16. Quando ausente o prazo de validade no corpo da certidão de falência, o prazo máximo 

admitido será de 01 (um) ano, contados da data da sua apresentação, ou de acordo com a data da 
validade informada pelo Órgão Expedidor na própria certidão;  
 
12.17. Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas 

tantas certidões de falência quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor. 
  
13. DA SUBCONTRATAÇÃO DA OBRA E CESSÃO: 

 

13.1. É vedada a subcontratação do principal do objeto, entendido este como o conjunto de itens 

para os quais foi exigida a apresentação de atestados de capacidade técnica operacional para fins de 

comprovação de execução de serviços com características semelhantes.  
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13.2. A critério do MUNICÍPIO poderá a Contratada, sob o regime de responsabilidade solidária, 

subcontratar parte da obra ou serviço até o limite de 20% (vinte) por cento do valor global do 

contrato.  

 

13.3. Somente será permitida a subcontratação de serviços, e não de mão de obra isolada.  

 

13.4. A Contratada, ao solicitar a subcontratação deverá demonstrar e documentar que esta 

abrangerá, tão somente, etapas dos serviços, e que a subcontratação reforçará a capacidade técnica 

da contratada, que executará o principal do objeto por seus próprios meios, assumindo a 

responsabilidade integral pela qualidade dos serviços contratados.  

 

13.5. A empresa contratada deverá informar a subcontratação, previamente e por escrito à 

fiscalização do Contratante, e deverá apresentar as documentações a seguir relacionadas:  

 

13.5.1. Relação das obras/serviços a serem subcontratadas, Comprovação de possuir, em seu 

quadro funcional, profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem 

subcontratadas.  

 

13.5.2. Comprovação de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da subcontratada;  

 

13.5.3. Declaração de que os diretores, responsáveis técnicos, sócios ou empregados da 

subcontratada não ocupam cargos comissionados da Prefeitura de Várzea Grande. 

 

13.6. É vedada à licitante vencedora, durante a execução do contrato, subcontratar empresas as 

quais participaram desta licitação e que foram consideradas inabilitadas ou desclassificadas as 

propostas neste certame.  

 

13.7. Qualquer atividade objeto de subcontratação somente poderá ser iniciada, mediante contrato 

firmado entre a empresa contratada e o seu Subcontratado, a apresentação de todos os documentos 

exigidos, com a ciência formal da fiscalização do Município.  

 

13.8. Deverá constar no contrato, a ser firmado entre a Contratada e a(s) Subcontratada(s):  

a) Que a empresa contratada é a única responsável por todas as obras executadas pela 

Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que 

envolvam o objeto desta Licitação;  

b) Cláusula especificando as parcelas das obras/serviços subcontratados discriminando suas 

quantidades e cronograma;  

c) Cláusula explicitando que as partes concordam com a emissão, pela fiscalização do Município 

ora contratante, de atestado técnico em documento único, contemplando as parcelas das obras 

efetivamente executadas pelas empresas. 

 

13.9. O contrato a ser firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à fiscalização 

do Contratante, que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor ou 

ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza. 

 

13.10. É causa de rescisão contratual e aplicação de penalidades, a subcontratação sem a ciência 

escrita do Contratante.  
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13.11. A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas - 

EST e Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no presente Edital e normas técnicas.  

 

13.12. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa 

contratada constantes deste edital e seus anexos.  

 

13.13. Caso a Subcontratada não atenda as exigências de qualidade e segurança na execução das 

obras subcontratadas, o MUNICÍPIO poderá desautorizar a subcontratação.  

 

13.14. O Contratante se reserva no direito de, após a contratação dos serviços, solicitar que a 

contratada forneça a lista de pessoal técnico e auxiliar da empresa, bem como de suas 

subcontratadas, para fins de comprovação de suficiência por ele realizada e de determinar a 

substituição de membros da equipe que não esteja apresentando a qualificação e o rendimento 

desejado. 

 

13.15. O Contratante se exime de quaisquer responsabilidades relativas à subcontratação, 

referentes a eventuais ações trabalhistas, decorrentes da subcontratação, inclusive caberá à 

Contratada assumir tal encargo. 

13.16. A Contratada se compromete substituir a subcontratada, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo-se o percentual originalmente 

contratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de 

rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que 

ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.  

 

13.17. A Contratada é responsável pela padronização, compatibilidade, pelo gerenciamento 

centralizado e pela qualidade de todos os serviços subcontratados para execução da obra.  

 

13.18. Não será admitida a cessão do contrato, salvo a hipótese de subcontratação cientificada. 

 

 

14. EXIGÊNCIAS DA CONTRATANTE: 

14.1. Todos os serviços serão determinados, orientados e fiscalizados pela SMVO/SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER -Várzea Grande, através do(s) fiscal(is) da 
obra por elas indicados;  
14.2. Não será permitida abertura de frentes de serviços sem a prévia autorização da fiscalização; 

14.3. Os serviços serão executados conforme programação e indicação estabelecidas pelos 
fiscais/SMVO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - VG; 
 

14.4. Os serviços a serem executados, serão definidos conforme apresentação em notas de 
serviços, devidamente homologados pela SMVO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER - VG; 
 

14.5. Os serviços executados em conformidade com as práticas de engenharia serão indicados pelos 

engenheiros fiscais e a Contratada deverá refazê-los de imediato e sem ônus a Contratante; 
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14.6. Os materiais considerados com defeito, má qualidade e em não conformidade com as 

exigências das Normas Técnicas Brasileira serão indicados pela fiscalização e deverão ser retirados 

do canteiro de obras no prazo máximo de 24 horas; 

14.7. Os serviços realizados após o expediente normal de trabalho (caso ocorram) obedecerão, os 

mesmos da tabela de preços contratados no processo de licitação, sem alteração dos valores 

estabelecidos. 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

15.1. Apresentar no quadro pessoal, técnicos capacitados e qualificados para execução dos serviços 

previstos no objeto desta licitação; 

15.2. Dar condições aos colaboradores e técnicos designados para executarem os serviços 

supramencionados, obrigatoriamente: Equipamento para Proteção Individual (EPI), crachás e 

uniformes com logomarca da CONTRATADA identificando os mesmos no local de trabalho, bem como 

a visualização para a população local, transeuntes e engenheiros fiscais; 

15.3. Prestar esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação, quando solicitados pela 

CONTRATANTE e demais órgãos contratadores; 

15.4. Assumir responsabilidade e ônus pelo recolhimento de todos os impostos bem como: taxas, 

tarifas, contribuições, emolumentos e demais tributos que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto desta licitação; 

15.5. Permitir e assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar os serviços objeto desta licitação; 

15.6. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus colaboradores, diretamente à 

SMVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PMVG ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo; 
15.7. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da SMVO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PMVG; 
15.8. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à SMVO/ SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PMVG ou a terceiros em razão de ação ou 

omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
15.9. Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, inclusive acidentes que possam vir a acontecer no local e em função da obra, 

aos contratados pela empresa, transeuntes e outros, ocorridos por sua culpa ou dolo, ou de qualquer 

de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, 

ligadas ao cumprimento deste Projeto Básico e do Edital; 

15.10. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste Projeto Básico e no Edital. 

15.11. Manter durante a execução da obra Técnico em segurança do trabalho obedecendo aos 

critérios e normas do ministério do trabalho e da legislação vigente. 

15.12. A contratada deverá ao final da obra entregar o Asbuilt para a contratante. 
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16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

São obrigações da CONTRATANTE, além das condições estabelecidas no edital e neste Projeto 

Básico, o seguinte: 

16.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do contrato; 

16.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais; 

16.3. Solicitar à licitante vencedora e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento da execução desta licitação e anexar aos autos 

do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências; 

16.4. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes do objeto contratual 

executadas com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 

16.5. Atestar o recebimento provisório da execução ao finaldos serviços e aplicação dos materiais 

objeto desta licitação; 

16.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas datas estipuladas no instrumento contratual; 

16.7. Emitir o termo de recebimento definitivo de execução da obra até 90 dias do recebimento 

provisório. 

 

17. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) certidão de Registro ou inscrição da empresa junto ao CREA/CAU da região, ou Conselho 

Competente. 

b) a licitante deverá fazer comprovação de aptidão para execução das obras, pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para realização do 

objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, nos termos do art. 30, II e § 1º da Lei nº 8.666/93. 

c) a comprovação de aptidão a ser feita para atender ao que se refere à alínea “b”, será por 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, os quais, para efeito de 

satisfazer as exigências relativas à qualificação técnica da empresa para o objeto desta licitação, 

a licitante deverá demonstrar: 

c.1) através de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, em nome da licitante, emitidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove já ter a mesma executado 

obras com objeto de características semelhantes, nas quantidades exigidas pelas parcelas de 

maior relevância técnica e de valor significativo do objeto desta licitação, conforme as 

especificações que se seguem: 

c.1.1) Apresentar somente atestados ou certidões necessários e suficientes para 

comprovação do exigido, devendo indicar com grifos ou indicação sobre as páginas 

relativas a essas demonstrações, para o fim de apenas facilitar os trabalhos da Comissão 

de Licitação, destacando os itens que comprovem as respectivas exigências. 
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c.1.2) Os atestados deverão conter as seguintes informações básicas, no que se refere ao 

nome do contratado e do contratante, identificação do objeto do contrato, a situação e 

natureza da obra e/ou serviços executados, bem como as quantitativos. 

c.1.3) A relação de máquinas e equipamentos essenciais para o cumprimento do objeto da 

licitação, deverá estar acompanhada da declaração de que os mesmos estarão disponíveis 

na data do recebimento da Ordem de Serviço. 

c.1.4) A relação nominal explicita dos profissionais de nível superior, a serem alocados aos 

serviços objeto desta licitação, com o número de registro no Conselho Regional CREA e/ou 

CAU e do respectivo título de habilitação, referindo-se, pelo menos, ao engenheiro 

civil/Arquiteto. 

c.1.5) a licitante deverá apresentar Termo de Compromisso que a mesma formalizou com 

os profissionais de nível superior indicados para os fins da comprovação de sua qualificação 

técnica, que declare que executarão os serviços pertinentes a sua especialidade técnica e 

operacional, pelo qual a empresa se compromete em dar fiel cumprimento na execução do 

objeto desta licitação; 

d) para o atendimento das comprovações no que se referem às máquinas, equipamentos e 

pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, 

a licitante, fará o respectivo atendimento mediante a apresentação de relação explicita e da 

declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, dispensáveis as comprovações 

de propriedade e de localização dos mesmos. 

e) além das comprovações previstas nas alíneas “b”,“c” e “d” a licitante deverá comprovar que 

possui no seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior 

ou outro reconhecido pelo CREA/CAU, que seja detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes, no que se refere às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, conforme descrito abaixo: 

f) a comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de 

trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviços, 

ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio. 

g) Declaração contendo pessoal técnico especializado, considerado essencial para cumprimento 

do objeto licitado, de modo a atender a exigência quanto à equipe mínima; relação esta que 

deverá constar o nome e a função de cada pessoa, indicando expressamente o(s) Responsável(is) 

Técnico(s). A licitante deverá declarar disponibilizar para a execução da obra no mínimo os 

profissionais listados no quadro a seguir: 

 

ITEM DESCRIMINAÇÃO QTD 

01 Engenheiro Civil Sênior, Responsável Técnico da Obra, Residente (15 anos 

de Formado) ou Arquiteto 

01 

02 Engenheiro Civil, 01 
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03 Engenheiro Eletricista 01 

04 Mestre de Obras 02 

 

h) para os fins da comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata as alíneas “e” e 

“f”, que corresponde ao disposto no inciso I do § 1º c/c a previsão legal disposta do §10 do art. 

30 da Lei nº 8.666/93, a licitante fará declaração formal com a indicação do nome, CPF, nº do 

registro na entidade profissional competente, do responsável técnico que acompanhará a 

execução dos serviços que a licitante se propõe a participar neste certame. 

i) o nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados de 

responsabilidade técnica de que trata o item 10 ”e”. 

j) Declaração formal do responsável técnico com firma reconhecida em cartório, quanto a sua 

disponibilidade para a execução do objeto da licitação. 

 

18. Da Capacitação Técnica – Operacional: 

18.1. Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, 

que comprovem que a PROPONENTE executou serviços com as seguintes características: 

A) Comprovação de que o licitante executou serviços, em obra de grau de complexidade igual ou 

superior ao objeto licitado, com as seguintes características: 

A1 – Execução de estrutura metálica em tesouras ou treliças – 48.789,00 kg, 

A2 – Piso sintético flexível para uso poliesportivo ou similar - 719,00 m²  

Os itens acima foram selecionados por serem de maior relevância e maior valor. O orçamento 

elaborado pelo projetista foi apresentado em etapas, foi feita uma classificação para obtenção dos 

itens de valor significativo.  

(OBS: As quantidades acima estão em percentual inferior ou igual a 50% (cinqüenta por cento), ou 

seja de cada item descrito na planilha anexa deste edital, segundo as orientações do TCU em 

face do Acórdão 2656/2007), admiti-se o somatório de até 03 (três), atestados. 

 

18.1.1. Da Capacitação Técnica Profissional: 

Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, engenheiro(s) 

detentor(es) de atestado(s) acompanhado da certidão de registro do(s) respectivos atestados de 

responsabilidade de execução do(s) seguinte(s) serviço(s) compatível com o objeto desta licitação, 

fornecidos por pessoa de direito público ou privado. 

Engenheiro Civil, com a seguinte experiência profissional:  

A1 – Execução de estrutura metálica em tesouras ou treliças, 

A2 – Piso sintético flexível para uso poliesportivo ou similar , 

 (OBS:Os atestados apresentados deverão estar de acordo com o artigo 30 § 1° Inciso I da Lei 

8.666/93 e suas alterações, admiti-se o somatório de até 03 (três), atestados. 
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19. PROPOSTA 

19.1. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, conforme definido 

pelas planilhas anexas, não podendo os preços unitários serem superiores ao apresentados pela 

Administração (Prefeitura). 

19.2. As licitantes apresentarão o demonstrativo de composição analítica do BDI e de todos os 

serviços adotados nas propostas, detalhando, ainda, o percentual de serviços, equipamentos, 

materiais e curvas ABC de insumos e serviços. 

19.3.Na composição de custos unitários as licitantes deverão apresentar discriminadamente as 

parcelas referentes à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços. 

19.4.A licitante deverá apresentar a composição da taxa de encargos sociais utilizado em seu 

orçamento; 

19.5. Não observada, na proposta de preços, as condições estabelecidas nos subitens acima, a 

proposta será desclassificada. 

19.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 

equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, 

deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas 

indiretas, indicando como limite dos preços a mediana constante nas tabelas oficiais utilizadas no 

orçamento elaborado pela Empresa responsável pelo Projeto. 

19.7. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva 

e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja 

para mais ou para menos. 

19.8. Só será aceita cotação em moeda corrente nacional, ou seja, R$ (Real), em algarismo arábico 

e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, 

desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

19.9. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias da data da 

abertura. 

19.10. Cronograma físico-financeiro detalhado de execução das obras e serviços, objeto desta 

licitação, observadas as condições constantes no memorial descritivo, com periodicidade mensal;  

19.11. A proposta das licitantes levará em consideração que as obras/serviços deverão ser 

entregues em perfeitas condições de funcionamento; 

19.12. Declaração de que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de 

operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as obras e 

serviços, objeto(s) desta licitação; 
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19.13. Prazo de execução dos serviços será de 270 dias, a partir da expedição da Ordem de 

Serviço. 

20. ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 

A Administração local será paga proporcional às medições mensais até o limite do valor licitado, não 

incidirá sobre aditivos, reajustes previsto em lei, se necessário for.  

20.1. Os serviços serão fiscalizados pela Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 
GRANDE, formalmente designada para tanto os Servidores: 

– Engenheiro Civil Sr. Vinicius José Correa de Magalhães, brasileiro, portador da Cédula de Identidade 
RG n°. 1999708-6 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n° 022.174.231-00, CREAMT 034715 e a servidora 

a servidora – Arquiteta Sra. KARINA CRISTINA DE ARRUDA, portador (a) da cédula de identidade RG 
nº. 1340687-6 órgão emissor: SSP/MT inscrito (a) no CPF sob nº. 961.088.781-3, Engº Eletricista; 
Careolano B. M. Miranda CREA nº 1200294181, nos termos do Artigo 67 da Lei n°. 8.666 de 21 de 
Junho de 1991 e suas alterações posteriores 
21. SUGESTÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência Pública – Empreitada Global, sob 

o regime de execução indireta de empreitada por preço global. 
22. Caso seja utilizado reajuste, o índice é o INCC Coluna 6 da Fundação Getúlio Vargas. 
 
 
 
Responsável pela elaboração do Projeto Básico  
 

 
 
 
 

Olindo Pasinato Neto 

Assessor Especial do Gabinete da Prefeita 

 
 
 

Catarina Sena Barros de Toledo 

Subsecretária de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer. 

Ato n°. 328/2016 
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ANEXO I – DO TR  

 
 

ESPECIFICAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO GINÁSIO 

POLIESPORTIVO – FIOTÃO. 
 

 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT 
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O presente caderno tem por objetivo descrever as características básicas das instalações elétricas 

propostas para o projeto que será executado do Ginásio Poliesportivo – Fiotão, Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande-MT. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificações 

Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes, as especificações de 

materiais e equipamentos descritos e os Projetos em anexo; 

 

Todos os materiais, salvo o disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela 

CONTRATADA; 

 

Toda mão de obra, salvo o disposto em contrário nas Especificações Técnicas, será fornecida pela 

CONTRATADA; 

 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais; 

 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o 

recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas 

decorrentes dessas providências. 

 

ELEMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 

Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, 

publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

 

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos 

equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, 

escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

 

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão dimensionados, especificados e fornecidos 

pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construção, em perfeito estado, prontas para o 

uso e atendendo aos graus de segurança exigidos para cada caso. 
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Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-18 e demais 

Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

 

 Equipamentos para proteção da cabeça 

 Equipamentos para Proteção Auditiva 

 Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços. 

 Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas 

 

LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer 

outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações significativas 

ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, 

que decidirá a respeito. 

A locação dos componentes, tais como quadros, luminárias, refletores, tomadas, etc, será feita 

sempre pelos eixos dos elementos construtivos fixos tais como forros, pilares, montantes das 

esquadrias, paredes de alvenaria etc; e devem seguir em linhas gerais o previsto no projeto e 

estudos complementares (luminotécnico). 

Em caso de duvida o projetista deve ser comunicado de forma a solucionar eventuais dificuldades. 

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao 

constante nos documentos: 

 

 Normas da ABNT; 

 Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

 Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

 Estas especificações e desenhos do projeto. 

 Práticas SEAP. 

 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes. O uso destes produtos será 

previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da 

CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não satisfaça às 

condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela FISCALIZAÇÃO. 
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Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos os registros relativos a 

pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e demais ocorrências. 

O local do serviço será mantido limpo, o desentulho feito diariamente. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem como danos ou 

prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão obrigadas a contemplar 

todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

A CONTRATADA apresentará, antes de iniciar o serviço, a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) pela execução, registrada no CREA. 

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais impugnados pela FISCALIZAÇÃO 

dentro de 72 horas a contar da Ordem de Serviço. 

Toda a mão-de-obra será fornecida pela CONTRATADA e deverá ser devidamente qualificada na 

execução dos trabalhos. 

A CONTRATADA designará responsável técnico pela execução, obrigatoriamente detentor de acervo 

técnico, comprovado por meio de atestado de aptidão emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, para a qual tenha prestado serviço compatível com o objeto desta licitação em 

quantidade e característica devidamente registradas no CREA. Este profissional deverá assumir 

pessoal e diretamente a execução dos serviços, devendo estar no local da obra durante todo o 

tempo de sua realização. 

Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, formando um conjunto 

mecânica e eletricamente satisfatório e de boa qualidade. 

As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serão protegidas contra 

acidentes, seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do alcance normal de pessoas 

não qualificadas. 

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material possa 

sofrer ação dos agentes corrosivos de qualquer natureza, serão usados métodos de instalação 

adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade. 

Somente em caso claramente autorizado pela Fiscalização será permitido que equipamentos e 

materiais sejam instalados de maneira diferente da especificada ou indicada por seu fabricante. Esta 

recomendação cobre também os serviços de comissionamento e os testes de desempenho de cada 

equipamento, que deverão ser realizados de acordo com as indicações de seus fabricantes. 

 

NORMAS E CÓDIGOS 

 

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as 

especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas 
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serão consideradas como elementos base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e 

equipamentos. Onde estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, 

indicações, especificações e condições de instalação dos fabricantes dos equipamentos a serem 

fornecidos e instalados. 

 

 NBR 5410 - Instalações Elétricas de baixa tensão 

 Recomendações nº 2 da norma IEC 298 – Anexo AA – 11 média tensão 

 NBR 5413 - Iluminação de Interiores 

 NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas 

 Práticas SEAP. 

 IEC  - International Eletrotechnical Comission 

 ANSI – American National Standards Institute 

 NEC – National Electric Code 

 NEMA – National Electrical Manufactures Association 

 NFPA – National Fire Protection Association. 

 NBR 5459 - Manobra e Proteção de circuitos 

 NBR 5471 - Condutores Elétricos 

 NTD-06-Norma Técnica das Centrais Elétricas Matogrossenses de Fornecimento de Energia 

Elétrica em Tensão Primária de Distribuição. 

 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO 

Em função das características especiais inerentes ao funcionamento da edificação o projeto busca, 

antes de tudo, garantir níveis elevados de segurança, confiabilidade e facilidade de manutenção, 

além de garantir os níveis de exigência especificados pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT. 

 

Neste sentido será adotado um sistema composto por dois tipos de energia distintos, como 

discriminado a seguir. 

 

 Energia Elétrica Normal - Fornecimento direto da ENERGISA, através de subestação 

Rebaixadora, já existente com tensão secundária em 220/127V, para alimentação da rede de 

iluminação e tomadas do Ginásio que em caso de falha do fornecimento de energia oriundo 

da concessionária, não influirão de maneira significativa no funcionamento e na segurança 

da edificação. 

 Energia Elétrica Para Sistema de Ar condicionado - Fornecimento direto da ENERGISA, 

através de subestação Rebaixadora, com tensão secundária em 220/127V, para alimentação 

do quadro destinado para o ar condicionado. Que está previsto sendo utilizado sistema do 

tipo Split System com unidades condensadoras e evaporadoras devidamente posicionadas no 

pavimento. 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizado serão de qualidade superior, de empresas com 

presença sólida no mercado, com produtos de linha, de forma a garantir a longevidade das 

instalações, peças de reposição e facilidade de manutenção, sem, no entanto elevar 

significativamente os custos. 

 

Redes Elétricas e Sistemas de Distribuição 

As redes elétricas de distribuição atenderão todos os pontos do térreo do edifício. Serão executadas 

através eletrodutos, de acordo com o previsto em projeto.  

Os pontos de força serão alimentados por condutores protegidos por eletrodutos. 

Os pontos de força serão especificados em função das características das cargas a serem atendido e 

dimensionado conforme projeto. 

A distribuição dos sistemas elétricos internos e externos é apresentada nos desenhos do projeto. 

 

Sistema de Iluminação 

O sistema de iluminação procura atender as especificidades de cada área da edificação de acordo 

com o projeto luminotécnico realizado. Procurou-se antes de tudo garantir o máximo de eficiência 

energética, aliado aos índices luminotécnicos normalizados, garantindo conforto visual aos trabalhos 

a serem executados. 

Na iluminação geral, em função do tipo de forro e da modulação utilizada, optou se por luminárias 

com lâmpadas fluorescentes compactas duplas de sobrepor de 26W e na Quadra refletores led de 

200W.  

A distribuição, especificação e localização das luminárias estão representadas nos desenhos do 

projeto. 

 

DESENHOS E “AS-BUILT” 

Os desenhos do projeto definem o arranjo geral de distribuição de luminárias, circuitos e 

equipamentos. Sempre que possível, os elementos serão centralizados ou alinhados com as 

estruturas. O material para as instalações elétricas será conforme as prescrições da ABNT, o 

regulamento da concessionária local e às prescrições constantes dos itens subsequentes. 

Tomando como base o projeto apresentado, ao final dos serviços a CONTRATADA fornecerá 

desenhos contendo todas as modificações que porventura foram executadas (“AS-BUILT”). 

 

MATERIAIS, SISTEMAS E PROCESSOS EXECUTIVOS 

RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Inspeção 
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A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no local da obra por 

processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fábrica ou em laboratório, por meio de ensaios, a 

critério da Fiscalização. Neste caso, a presença de fiscais, para a realização dos ensaios em fábrica, 

deverá ser solicitada pela CONTRATADA com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.  

A qualidade inspecionada e exigida em fábrica será a mesma em campo. 

A presença (dos fiscais) da Fiscalização nas diversas fases de fabricação e/ou montagem não isenta 

a CONTRATADA da responsabilidade em manter com as características técnicas exigidas. 

 

Junto com a solicitação da presença dos fiscais, deverá ser enviada uma programação completa e 

detalhada dos ensaios a serem realizados. Esta programação estará sujeita a aprovação da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT. 

A CONTRATADA só deverá solicitar a presença dos fiscais para data em que os equipamentos já 

estiverem completamente prontos, montados, pré-testados e com todas as condições necessárias a 

realização dos testes. O não atendimento a esta condição dará a fiscalização o direito de suspender a 

qualquer momento a realização dos ensaios até que as condições necessárias sejam alcançadas, 

passando as despesas de estadia, transporte e alimentação, das posteriores visitas da fiscalização 

correrem por conta da CONTRATADA. 

 

Ensaios de Rotina 

Os ensaios de rotina serão efetuados na fábrica, como parte do processo da produção dos 

equipamentos obedecendo às seguintes prescrições; 

 

 Ensaios dielétricos conforme item 20.5.3.1 da norma ANSI C 37.20. 

 Ensaios de operação mecânica conforme item 20.5.3.2 da norma ANSI C 37.20. 

 Verificação de aterramento conforme item 20.5.3.3 da norma ANSI C 37.20. 

 Verificação da fiação e operação conforme item 20.5.3.4 da norma ANSI C 37.20. 

 Inspeção visual e dimensional. 

 

A verificação da espessura e da aderência da pintura será feita em todas as unidades conforme a 

norma PMB-985 da ABNT. 

 

Recebimento na Obra 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá conferir a discriminação 

constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que deverá estar 

de acordo com as especificações de materiais, equipamentos e serviços. 
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Caso algum material ou equipamento não atenda às especificações e ao pedido de compra, deverá 

ser rejeitado. A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, 

basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir: 

 

 conferir as quantidades; verificar as condições dos materiais, como, por exemplo, estarem 

em perfeito estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras; 

 designar as áreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em 

consideração os tipos de materiais, como segue: 

 estocagem em local abrigado - materiais sujeitos à oxidação, peças miúdas, fios, luminárias, 

reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros; 

 estocagem ao tempo - peças galvanizadas a fogo, cabos em bobinas e para uso externo ou 

subterrâneo. 

 

ENTRADA DE ENERGIA 

Os serviços relacionados com a alimentação dos quadros serão entregues completos, com a ligação à 

Subestação do edifício, em perfeito funcionamento, devidamente testada e com a aprovação da 

Fiscalização. 

Onde houver tráfego de veículos sobre a entrada subterrânea, deverão ser tomadas precauções para 

que a tubulação não seja danificada; as caixas de passagem de rede deverão ter tampas de ferro 

fundido, do tipo pesado. 

 

ELETRODUTOS, LEITOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS. 

Eletrodutos 

Só serão aceitos eletrodutos que tragam impressa etiqueta indicando "classe" e "procedência". 

A instalação dos eletrodutos será feita por meio de luvas e as ligações dos mesmos com as caixas, 

com arruelas e buchas. 

Nas instalações aparentes presas às paredes ou aos tetos serão utilizados eletrodutos de PVC tipo 

leve. Quando embutidas nas paredes ou sobre os forros serão de PVC rígido incombustível, conforme 

discriminado no projeto. 

A instalação dos eletrodutos será feita por meio de luvas e as ligações dos mesmos com as caixas, 

com arruelas e buchas. 

Buchas, arruelas, capa, adaptadores, cruzetas, reduções, niples, tês, joelhos, curvas, braçadeiras e 

outros acessórios, serão da mesma linha e fabricação dos eletrodutos respectivos.  

Marcas: TIGRE, Fortilit, Dutoplast, Panduit, Forjasul ou equivalente. 

 

Corte 
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Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme 

disposição da NBR 5410. 

Dobramento 

Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90º e o número de curvas entre 

duas caixas não poderá ser superior a três de 90º ou equivalente a 270º, conforme disposição da 

NBR 5410. 

 

O curvamento dos eletrodutos deverá ser executado de tal forma que não haja enrugamento, 

amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro interno dos mesmos. 

Roscas 

As roscas deverão ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte deverá ser feito 

aplicando as ferramentas na seqüência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo. 

O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a execução das 

roscas, as extremidades deverão ser limpas com escova de aço e escareadas para a eliminação de 

rebarbas.  

Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as roscas sem o mínimo de 5 (cinco) voltas completas ou 

fios cortados deverão ser rejeitados, mesmo que a falha não se situe na faixa de aperto. 

Serão admitidas conexões não rosqueadas através de sistema pré-fabricado equivalentes ao sistema 

de Conexões Unidut da Daisa. 

 

Conexões e Tampões 

As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais como 

luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna. Serão utilizadas graxas 

especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão. 

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e 

conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão 

ser removidas antes da colocação da fiação. Nos eletrodutos de reserva, após a limpeza das roscas, 

deverão ser colocados tampões adequados em ambas as extremidades, com sondas constituídas de 

fios de aço galvanizado16 AWG. 

As caixas de passagem, deverão formar um sistema de aterramento contínuo. 

Eletrodutos Metálicos Flexíveis 

Serão utilizados nas instalações de motores e outros equipamentos sujeitos à vibração ou que 

tenham necessidade de sofrer pequenos deslocamentos e nas ligações entre leitos e os quadros de 

distribuição. 

Os eletrodutos a serem utilizados serão constituídos por fita de aço enrolada em hélice revestida por 

cobertura isolante de PVC incombustível tipo Seal tube ou equivalente. 
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As curvas nos tubos metálicos flexíveis não deverão causar deformações ou redução do diâmetro 

interno, nem produzir aberturas entre as espiras metálicas de que são constituídos. O raio de 

qualquer curva em tubo metálico flexível será no mínimo 12 vezes o diâmetro interno do tubo. 

 

A fixação dos tubos metálicos flexíveis não embutidos será feita por suportes ou braçadeiras com 

espaçamento não superior a 30 cm. Os tubos metálicos flexíveis serão fixados às caixas por meio de 

conexões apropriadas tipo Box curvos ou retos, através de buchas e arruelas, prendendo os tubos 

por pressão do parafuso. Não serão permitidas emendas em tubos flexíveis, formando trechos 

contínuos de caixa a caixa. 

 

Caixas e conduletes 

Deverão ser utilizadas caixas: 

 nos pontos em que sua utilização for indicada no projeto; 

 nos pontos de emenda ou derivação dos condutores; 

 nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos; 

 nas divisões dos eletrodutos; 

 em cada trecho contínuo, de quinze metros de eletroduto, para facilitar a passagem ou 

substituição de condutores. 

 

Deverão ser usados conduletes: 

 nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação; 

 nas derivações e mudança de direção dos eletrodutos; 

 

As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às estruturas, presas as pontas dos 

condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligação 

perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverão também ser 

providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente para que os condutores e suas emendas 

caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas. 

As caixas com equipamentos, para instalação aparente, deverão seguir as indicações de projeto. As 

caixas de tomadas serão instaladas de acordo com as indicações do projeto, ou, se este for omisso, 

em posição adequada, a critério da Fiscalização. As diferentes caixas de uma mesma sala serão 

perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto. 

As caixas de derivação poderão ser, conforme o fim a que se destinem, de liga de alumínio fundido, 

de PVC, de chapa de aço esmaltado, galvanizado ou pintado com tinta de base metálica. A espessura 

mínima será equivalente à da chapa n.º 18 MSG. 

Fabricantes: Daisa, Wetzel, Mega, Mopa, Tigre, Forjasul ou equivalente. 
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Enfiação 

Só poderão ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 750V ou mais e que tenham 

proteção resistente à abrasão. 

Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha 

embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiação, poderão ser usados lubrificantes 

como talco, ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiação poderão ser usados fios ou fitas metálicas. 

As emendas de condutores somente poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiação 

de condutores emendados, conforme disposição da NBR 5410. O isolamento das emendas e 

derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores utilizados. 

Todos os condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados no mesmo eletroduto. 

 

Leitos e Eletrocalhas 

Os Leitos e eletrocalhas serão de chapa de aço pré-zincadas, atendendo ao estabelecido nas normas 

NBR-7008 e NBR-7013, nas dimensões indicadas no projeto. Serão fixados com todos os acessórios 

adequados pré-fabricados e de mesma linha dos Leitos e eletrocalhas. 

Como pode ser verificado em projeto o FCA (fator de agrupamento) norteou o dimensionamento das 

eletrocalhas de modo a atender a máxima eficiente com a menor perda de carga possível, por 

temperatura ocasionada pelo agrupamento de condutores.  

Marcas: Mega, Mopa, Sisa, Marvitec ou equivalente. 

 

CONDUTORES 

Condutores de cobre eletrolítico de alta condutibilidade e isolamento termoplástico para 750 V ou 

1,0kV conforme indicação do projeto. Serão utilizados cabos flexíveis tipo Pirastic até bitola de 10 

mm2. Para bitolas de 16mmm2 e superior, cabos tipo Sintenax, da Pirelli com isolamento 1,0kV ou 

equivalente técnico e nos alimentadores dos quadros de energia (QGEC/KF e QGEE/KF), serão 

utilizados cabos Eprotenax da Pirelli ou equivalente técnico. 

Os cabos obedecerão às características especiais de não propagação de chamas e auto-extinção do 

fogo. 

Marcas: Pirelli, Ficap ou equivalente. 

 

Instalação de Cabos 

Instalação de Cabos em Linhas Subterrâneas 

Em linhas subterrâneas, os condutores não poderão ser enterrados diretamente no solo, devendo, 

obrigatoriamente, ser instalados em dutos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) tipo Kanalex, 

ainda, outro tipo de duto que assegure proteção mecânica aos condutores e permitam sua fácil 

substituição em qualquer tempo. 
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Os condutores que saem de trechos subterrâneos e sobem ao longo de paredes ou outras 

superfícies, deverão ser protegidos por meio de eletroduto de aço galvanizado, até uma altura não 

inferior a 3 metros em relação ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetora do terminal. 

Na enfiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão estar sujeitos a esforços de tração 

capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores. Todos os condutores de um 

circuito deverão fazer parte do mesmo duto. 

Onde houver tráfego de veículos sobre as linhas subterrâneas, deverão ser tomadas precauções para 

que a tubulação não seja danificada; as caixas de passagem de rede deverão ter tampas de ferro 

fundido, do tipo pesado. 

 

Instalação de Cabos em Leitos, Calhas, Dutos e Eletrodutos 

A enfiação de cabos deverá ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar 

comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante. O lubrificante para facilitar a 

enfiação, se necessário, deverá ser adequado à finalidade e compatível com o tipo de isolamento dos 

condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, não será 

permitido o emprego de graxas. 

Emendas ou derivações de condutores só serão aprovadas em caixas de junção. Não serão 

permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos. 

As ligações de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos seguintes 

critérios: 

 

 cabos e cordões flexíveis, de bitola igual ou menor que 4 mm², terão as pontas dos 

condutores previamente endurecidas com soldas de estanho; 

 condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados, sem solda, por 

conectores de pressão ou terminais de aperto. 

 

Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de indicadores, 

firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais se faça necessário. 

As emendas dos cabos de isolamento até 1000V serão feitas com conectores de pressão ou luvas de 

aperto ou compressão. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverão ser revestidas 

com fita de auto fusão até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual serão aplicadas, em meia 

sobreposição, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposição do isolamento deverá ser 

igual ou superior à camada isolante do condutor. 

As extremidades dos condutores, nos cabos, não deverão ser expostas à umidade do ar ambiente, 

exceto pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de emendas, junções ou terminais. 

Nos leitos e eletrocalhas os cabos deverão ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, depois, 

depositados sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas. Cabos singelos em lances 

horizontais deverão ter fixação a cada 10.00 m. Cabos singelos em lances verticais deverão ter 
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fixação a cada 0,50 m. Os cabos em bandejas deverão ser arrumados um ao lado do outro, 

evitando-se sempre que possível a sobreposição. 

 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

Os Quadros Gerais e de Distribuição de Energia serão executados conforme discriminação e 

especificações do projeto. 

Os quadros deverão ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma área deverão ser 

perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto esteticamente ordenado. 

Os quadros para montagem aparente deverão ser fixados às paredes ou sobre base no piso, com 

chumbadores, em quantidades e dimensões necessárias à sua perfeita fixação. 

A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e arruelas roscadas ou outras 

conexões adequadas. Após a conclusão da montagem, da enfiação e da instalação de todos os 

equipamentos, deverá ser feita medição do isolamento, cujo valor não deverá ser inferior ao da 

tabela 55 da NBR 5410. 

Os Quadros de Distribuição de Energia de Baixa Tensão (QDs) deverão apresentar as características 

construtivas e técnicas mínimas descritas nos itens a seguir. 

Os quadros foram separados por setor alimentando todos os elementos destinado ao mesmo. 

  

Características Construtivas 

Os Quadros serão do tipo de sobrepor ou embutir, construído em chapa de aço SAE 1020. Serão 

compostos por caixa e chassi básico que conterá normalmente o disjuntor geral, barramentos (fase, 

neutro e terra), disjuntores parciais, espelho e porta. 

 

Deverão possuir tampas (superior e inferior) removíveis para facilitar a instalação dos eletrodutos. 

As tampas de acesso superior e inferior deverão ser confeccionadas em alumínio. As tampas flanges 

deverão possuir vedação em PVC. 

A porta do quadro deverá ser reversível (abertura à direita ou à esquerda) e deverá possuir vedação 

de poliuretano espumado e fechos rápidos tipo fenda. 

Os quadros deverão possuir grau de proteção mínimo IP 21, protegido contra objetos sólidos 

maiores que 12mm e quedas verticais de gotas d’água conforme NBR-6146. 

As chapas, antes da pintura, deverão sofrer tratamento superficial mediante limpeza mecânica 

combinada com tratamento químico. A limpeza deverá ser efetuada com jateamento, e o tratamento 

químico consistirá de desengraxamento, decapagem e fosfatização. 

A pintura de fundo será realizada com tinta de base anti-oxidante ou equivalente. A pintura de 

acabamento será realizada com tinta eletrostática epóxi a pó na cor cinza Munsell 6,5. 

O acabamento deverá apresentar aspecto limpo e uniforme, sem manchas e sem irregularidades. 
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O chassi será constituído por chapa base fixada diretamente à estrutura do quadro por meio de 

parafusos de aço bicromatizados e conterá o disjuntor geral, barramentos e espelho. 

O disjuntor geral será provido de tampa transparente de cobertura dos terminais, facilmente 

retiráveis sem ferramentas especiais. Os barramentos de fase serão protegidos por um espelho 

isolante em acrílico transparente fixado sobre isoladores do barramento principal por porcas 

niqueladas. 

O barramento de neutro deverá ser fixado sobre isoladores epóxi e possuir número de saídas 

equivalente ao número de disjuntores que podem ser instalados e uma entrada com capacidade de 

conexão do neutro geral de entrada do quadro. 

O barramento de terra deverá ser fixado diretamente no quadro, sem isoladores, e possuir número 

de saídas equivalente ao número de disjuntores que podem ser instalados e uma entrada com 

capacidade de conexão do terra geral de entrada do quadro 

Todos os quadros deverão ser identificados com a nomenclatura indicada no projeto através de 

plaquetas de acrílico com caracteres brancos em fundo preto, medindo no mínimo 50x20mm e 

aparafusadas nas portas dos mesmos. Na parte posterior e inferior da porta deverá ser prevista uma 

plaqueta em alumínio com marcação indelével contendo as seguintes informações:  

 

 Nome do fabricante ou marca; 

 Tipo, modelo ou nº de fabricação; 

 Ano de fabricação; 

 Potência, corrente, freqüência e tensão nominal; 

 Nº de fases; 

 Capacidade de curto circuito e corrente dinâmica; 

 Grau de proteção. 

 

As plantas elétricas, contendo os diagramas definitivos de cada quadro serão apresentadas à 

fiscalização para aprovação. Após a instalação dos mesmos, os diagramas serão armazenados no 

seu interior em porta-planta confeccionado em plástico apropriado. 

Os disjuntores deverão ser identificados com plaquetas de acrílico de fundo preto com caracteres 

brancos com a codificação dos respectivos circuitos. 

A fixação das plaquetas será feita com cola resistente à temperatura e umidade. 

Os barramentos dos quadros serão constituídos por peças rígidas de cobre eletrolítico nu com 99,9% 

de pureza, cujas barras serão identificadas através de pintura por cores, conforme a NBR 5410, 

adotando-se a seguinte codificação: 

 Fase A : amarela; 

 Fase B : branca; 

 Fase C : cinza; 

 Neutro : azul; 
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 Terra : verde / amarelo. 

 

A pintura dos quadros será submetida ao teste de quadriculação de 2x2mm sendo permitido um 

desmanche de no máximo 10% 

O barramento deverá comportar uma corrente no mínimo igual à carga instalada mais 20%. 

As barras secundárias deverão ter capacidade de condução mínima compatível com as cargas 

previstas no projeto. 

As características técnicas de ampacidade dos barramentos deverão atender ao ensaios de elevação 

de temperatura de acordo com a norma NBR-6808. 

O barramento principal deverá possuir capacidade de suportar a corrente de curto circuito presumida 

de projeto com relação aos esforços eletrodinâmicos que aparecerão nas barras até a atuação do 

dispositivo de proteção do disjuntor geral, conforme NBR-6808. 

As distâncias de fixação dos barramentos entre si e as partes metálicas do quadro deverão estar 

compatíveis com a tensão de isolamento prevista no projeto. Os isoladores sobre os quais os 

barramentos estarão apoiados deverão possuir tensão de isolamento compatível com a tensão 

nominal de projeto, conforme NBR-6808. 

 

TRANSFORMADORES 

Neste projeto foram considerados os existentes, não sendo verificados a necessidade de 

complementação por aumento de carga.  

 

MATERIAIS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 

Interruptores 

Serão simples, duplos, triplos, paralelos, combinados com tomadas, etc., de acordo com as 

especificações do projeto. 

Marcas Pial linha Pialplus, Tramontina ou Bitcino. 

 

Luminárias e Sistemas de Iluminação 

O sistema de iluminação será composto por luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas 

duplas de sobrepor de 26W, definidas e especificadas no projeto, e que atendem a características 

luminotécnicas específicas para cada ambiente, especialmente no que diz respeito ao uso, à 

temperatura de cor, ao fluxo luminoso e às condições de utilização. Caso sejam propostos modelos 

diferentes dos especificados a CONTRATADA deverá consultar a Fiscalização e apresentar o modelo 

alternativo com os dados fotométricos e amostras das luminárias propostas, que serão checadas 

através de testes e medições laboratoriais realizadas em condições similares.  
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Lâmpadas 

As lâmpadas referentes às luminárias a serem instaladas, conforme projeto, deverão obedecer aos 

requisitos mínimos gerais constantes das normas específicas. Devendo garantir o nível de iluminação 

adequado para cada ambiente, em função de sua área e das atividades neste desenvolvidas. 

Será admitido o emprego das lâmpadas fabricadas pela OSRAM, Philips ou equivalente, desde que 

ouvida previamente a FISCALIZAÇÃO e procedido os devidos registros no Diário de Obra. 

 

Luminárias 

Os aparelhos para luminárias, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, às normas da ABNT, sendo 

construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as 

ligações necessárias. 

Independentemente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes recomendações: 

 

 Todas as partes de aço serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, 

zincagem ou outros processos equivalentes; 

 As partes de vidro dos aparelhos deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, com 

espessura adequada e arestas expostas, lapidadas, de forma a evitar cortes quando 

manipuladas; 

 Os aparelhos destinados a ficarem embutidos deverão ser construídos em material 

incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço.  Seu invólucro 

deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos, porta - lâmpadas e 

lâmpadas, permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e "starters" na face externa do 

aparelho; 

 Aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais úmidos deverão ser 

construídos de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta - lâmpada e 

demais partes elétricas. Não se deve empregar materiais absorventes nestes aparelhos. 

 

Todo o aparelho deverá apresentar, marcado em local visível, as seguintes informações: 

 -Nome do fabricante ou marca registrada; 

 -Tensão de alimentação; 

 -Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, 

etc.). 

 

Os reatores (para as lâmpadas fluorescentes compactas) deverão ter seu fator de potência corrigido, 

salvo indicação contrária do projeto de instalações elétricas. O fator do reator (relativo a diminuição 

do fluxo das lâmpadas) deve respeitar o mínimo aceitável pela Norma Brasileira (84% para reatores 

eletromagnéticos). 
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O difusores e visores em vidro temperado com espessura não inferior a 4,00mm, que garanta a 

filtragem de radiações ultravioleta. 

 

Tomadas 

As tomadas dos pontos de força nos pisos, nas paredes, mobiliário, esquadrias ou divisórias serão, 

do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso ou tombak dois pólos mais terra (2p+T) In=10A. 

Deverão seguir as especificações do projeto.  

Fabricantes: Pial, STECK, Panduit, Prime, Tramontina ou equivalente. 

 

Disjuntores 

Os disjuntores do quadro geral serão do tipo alavanca, montados sobre trilho padrão DIN, com 

proteção termomagnética conjugada; destinam-se à proteção de circuitos de força e de iluminação.  

Os disjuntores deverão ter dupla proteção, compreendendo dois sistemas independentes em cada 

pólo, um térmico para proteção de sobrecarga e outro magnético para proteção de curto-circuito. 

Salvo indicação em contrário, serão em caixa moldada de material termofixo de alta rigidez dielétrica 

com estrutura especialmente adequada para resistir a altas temperaturas e absorver os esforços 

eletrodinâmicos desenvolvidos durante o curto-circuito. 

Deverão possuir disparo livre, isto é, ocorrendo uma situação de sobrecarga ou curto circuito, o 

mecanismo interno provoca o desligamento do disjuntor. Este disparo não pode ser evitado mesmo 

mantendo-se o manipulador preso na posição ligado. 

Deverão ser providos de câmara de extinção de arcos elétricos assegurando a interrupção da 

corrente em fração de segundos, propiciando maior vida útil dos seus contatos. 

Os contatos principais do disjuntor deverão ser fabricados em prata-tungstênio ou equivalente que 

suporte elevada pressão de contato, ofereça mínima resistência à passagem de corrente elétrica e 

máxima durabilidade. 

Deverão possuir a amperagem, nº de pólos e capacidade de interrupção que atendam ao projeto, e 

também às prescrições da norma NBR-5361. 

Fabricantes: Schneider, Siemens, Merlin-Gerin ou equivalente. 

 

SERVICOS E INSTALAÇÕES 

Todos os quadros deverão ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos conforme 

especificações do projeto. Todos os cabos deverão ser arrumados no interior dos quadros utilizando-

se canaletas, fixadores e abraçadeiras e serão identificados com marcadores apropriados para tal 

fim. 

As ligações dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos serão feitas de modo a assegurar 

resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo que os fios de 

quaisquer seções serão ligados por meio de terminais adequados. 
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Os condutores serão instalados de forma a não sofrer esforços mecânicos incompatíveis com sua 

resistência ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexões os condutores serão curvados 

segundo raios iguais ou maiores que os raios mínimos admitidos para seu tipo. 

Todas as partes danificadas, bem como forros e lajes, serão recompostos, inclusive pintura, 

deixando as superfícies com acabamento sem defeito. 

 

GARANTIAS 

Sem prejuízo da garantia de reatores (maior que três anos) e das características de materiais 

específicos estipulados pelos fabricantes, bem como o estabelecido pelo Código de Defesa do 

Consumidor, será fornecido Certificado de Garantia dos materiais utilizados e serviços, abrangendo 

defeito de execução, desempenho e segurança da instalação executada, por período de vinte e 

quatro meses a contar do recebimento definitivo das instalações, incluindo neste período, a 

substituição de todos os equipamentos que queimarem ou apresentarem defeitos. 

A CONTRATADA deverá garantir sobre os itens de seu Fornecimento: 

 

 Que todos os materiais, equipamentos, componentes e acessórios serão novos, de alto grau 

de qualidade (inclusive os serviços) em conformidade com os padrões normativos 

internacionais aplicáveis e que entrarão em operação em plenas condições de 

funcionamento. 

 Cobertura, durante um ano a contar da data da emissão do CAD (Certificado de Aceitação 

Definitiva) sobre quaisquer defeitos provenientes de erros e/ou omissões, mesmo aqueles 

decorrentes de erros de concepção de projeto, matéria-prima, fabricação, inspeção, ensaios, 

embalagem, transportes, manuseios, montagem, comissionamento, treinamentos, etc., 

excluindo-se, todavia, danos ou defeitos decorrentes do desgaste de uso anormal e 

influências externas de terceiros não imputáveis à CONTRATADA. 

 Assistência técnica de boa qualidade, fornecimento de peças de reposição e tempo de 

resposta satisfatório, durante e após o período de garantia, por um período de, no mínimo, 

07 (sete) anos. 

 Fornecimento de qualquer peça ou parte de equipamento e/ou componente do sistema que 

vier a apresentar defeito ou equipamentos adicionais compatíveis para expansões do 

sistema, deverão ser fornecidos no prazo máximo de 2 (dois) meses, contados a partir do 

comunicado a Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Recebimento 

O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos 

equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as instalações elétricas 

somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, 
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comprovadas pela Fiscalização, submetidas aos testes necessários e ligadas à rede de energia da 

Concessionária. 

 

As instalações elétricas só poderão ser executadas com material e equipamentos examinados e 

aprovados pela Fiscalização. A execução deverá ser inspecionada durante todas as fases de 

execução, bem como após a conclusão, para comprovar o cumprimento das exigências do contrato e 

destas especificações. 

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas pela 

Fiscalização e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima referida não isentará a 

CONTRATADA de sua responsabilidade. 

 

Verificação Final das Instalações 

A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição do capítulo 7 

da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que 

se refere às especificações e quanto ao seu perfeito estado. 

 

Será verificada a instalação dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e 

resistência de isolamento, cujo valor deverá seguir a tabela 55 da NBR-5410. 

Será também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram 

colocados no mesmo eletroduto. Será verificado o sistema de iluminação e tomadas no que se refere 

a localização, fixações, acendimentos das lâmpadas e energização das tomadas. 

Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos disjuntores, aperto dos terminais 

dos condutores, proteção contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com carga 

total; também serão conferidas as etiquetas de identificação dos circuitos, a placa de identificação do 

quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do 

trinco e fechadura. 

Será examinado o funcionamento de todos os aparelhos, observando o seu estado e as condições de 

ajuste dos dispositivos de proteção. Serão verificados a instalação dos para-raios, as conexões das 

hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos cabos de descida e suas conexões com a rede 

de terra. 

Será examinada a rede de terra para verificação das soldas e das conexões, sendo feita a medição 

da resistência de aterramento. 

As instalações elétricas só serão recebidas, quando entregues em perfeitas condições de 

funcionamento, ligadas à rede da Concessionária, perfeitamente dimensionada, balanceada e 

conforme as especificações. 

Para assegurar a entrega dos locais em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os demais 

arremates necessários e os que a Fiscalização determinar. 
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Ensaios, testes e verificações no campo e em fábrica – comissionamentos. 

Até 30 (trinta) dias corridos, antes da data prevista para o Comissionamento dos itens do 

Fornecimento, a CONTRATADA deverá enviar para apreciação e aprovação da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande-MT, um roteiro/cronograma detalhado das atividades do Comissionamento – Manual 

de Comissionamento. 

O Comissionamento será constituído da verificação detalhada dos itens abaixo, seguindo o 

correspondente Manual de Comissionamento aprovado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande-

MT: 

 Se todo o escopo contratado foi fornecido; 

 Se todos os equipamentos, e sistemas instalados possuem as características especificadas no 

Contrato / Projeto; 

 Se todos os serviços foram prestados com a qualidade CONTRATADA; 

 Se toda Documentação “Como Construído” foi entregue; 

 

O Manual de Comissionamento deverá no mínimo: 

 

 Abranger, citar e itemizar todos e cada um dos equipamentos e serviços do escopo de 

fornecimento; 

 Descrever (ou fazer referências a descrição em outros manuais) todas as especificações de 

cada item;  

 Informar o resultado esperado de cada item; e 

 

Prever dois espaços em branco para serem preenchidos durante o comissionamento; o primeiro 

espaço em branco será destinado a anotação dos resultados obtidos em campo pela comissão de 

comissionamento e no segundo espaço em branco serão anotados os comentários referentes a 

comparação entre os resultados esperados e os obtidos 

Os trabalhos de Comissionamento só serão iniciados após a conclusão satisfatória dos seguintes 

itens: 

 

 Todos os sistemas instalados e funcionando completamente; 

 A documentação de “Como Construído” entregue; 

 O manual de comissionamento aprovado; e 

 Toda a documentação técnica exigida nos projetos 

 

Todos os ensaios, testes e verificações no campo, integrantes do Comissionamento a serem 

executados pela CONTRATADA, terão acompanhamento da Fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande-MT. Portanto, a CONTRATADA deverá providenciar um ou mais especialistas com 

conhecimento do sistema, equipamentos e componentes e todos os demais itens do Fornecimento, 



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

 

PROC. ADM. N. 382786/2016                                                                                            CP N. 04.2016           

 

Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP 78.125.700 fone: (65) 3688.8020 Página 79 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

para supervisionar todas as tarefas que serão executadas para um perfeito funcionamento do 

sistema. 

De um modo geral, todos os equipamentos, após a montagem definitiva na obra, serão submetidos 

aos ensaios de funcionamento conforme definidos nas Especificações técnicas, normas técnicas 

aplicáveis e no Manual de Comissionamento. 

A CONTRATADA deverá incluir na sua Proposta o fornecimento e utilização, sob sua supervisão e 

ônus, os instrumentos e demais dispositivos necessários, durante a execução dos ensaios. 

Com relação às instalações, estas deverão estar de acordo com o projeto. Caso existam diferenças / 

restrições / pendências, os sistemas, equipamentos, componentes, acessórios e instalações deverão 

ser prontamente reparados ou substituídos pela CONTRATADA, sem ônus para a Prefeitura Municipal 

de Várzea Grande-MT, incluindo-se os custos de reparo, embalagens, transportes, seguros, serviços, 

novos ensaios e quaisquer correções, manobras ou ajustes necessários para assegurar uma 

operação satisfatória. 

O prazo para a reparação e solução das pendências e restrições será determinado pela Comissão do 

Comissionamento / Recebimento. 

Todos os instrumentos de precisão e demais aparelhagens necessárias à realização dos ensaios e 

testes deverão ter precisão/exatidão exigidas pelas normas e aferidas em Institutos Oficiais, em data 

nunca superior a seis (seis) meses, e serão fornecidos temporariamente pela CONTRATADA, sob sua 

própria supervisão, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT. 

Os resultados destes ensaios deverão corresponder àqueles obtidos na fábrica. Se houver diferença, 

o equipamento será prontamente reparado, sendo que os custos de reparo e transporte devido à 

rejeição nos ensaios de campo ficarão por conta da CONTRATADA. 

NOTA:  Independentemente dos resultados dos ensaios e testes realizados, a CONTRATADA deverá 

manter, perfeitamente operacional, o seu Sistema de Qualidade Interno, com pessoal devidamente 

qualificado para essas funções. 

 

Manuais de Operação e Manutenção 

Após o atendimento de todos os comentários decorrentes da análise efetuada pela Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande-MT, os Manuais de Instrução para Operação, Manutenção e 

Comissionamento dos equipamentos e componentes dos sistemas deverão ser montados sob a 

forma de cadernos, com capa dura e divisórias, devidamente organizado e serem entregues em 4 

(quatro) vias a Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, 45 (quarenta e cinco) dias antes da 

entrega prevista dos itens de FORNECIMENTO. 

Os manuais deverão incluir desenhos, diagramas, catálogos, relatórios de inspeção com certificados 

de testes e ensaios (incorporados posteriormente), etc., redigidos em português, ou sejam: 

 

Manual De Operação: 
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Deverá conter, no mínimo: 

 

 Descrição funcional do sistema. 

 Descrição detalhada de todos e cada um dos procedimentos operacionais do sistema. 

 

Manual De Manutenção: 

Deverá ser dividido, no mínimo nos seguintes capítulos: 

 Descrição funcional do Sistema: Descrição detalhada do funcionamento do sistema tomando 

como base um diagrama de blocos geral e um diagrama unifilar de instalação; 

 Descrição detalhada dos procedimentos e das instruções de montagem / desmontagem de 

todos os componentes do sistema; 

 Manutenções preventivas: Descrição detalhada dos procedimentos, da periodicidade e das 

ferramentas necessárias para executar as manutenções preventivas; levar em consideração 

que com estes dados, a gerência de manutenção da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-

MT elaborará os documentos para eventual contrato de manutenção preventiva e corretiva 

das instalações, indicando inclusive os valores das grandezas elétricas/eletrônicas e suas 

tolerâncias esperadas; 

 Manutenção corretiva Para a busca e solução de “panes” é necessário pelo menos: 

 Descrição do funcionamento detalhado dos equipamentos instalados; 

 Representação gráfica dos módulos, na revisão “como construído”, com todos os esquemas e 

desenhos que permitam seguir detalhadamente o descritivo apresentado no item anterior; 

 Guia do procedimento de pesquisa dos problemas mais comuns (Flow Charts): uma 

descrição clara, objetiva e direta de como detectar falhas rapidamente e como reparar as 

partes defeituosas / avariadas. 

 Listagens de todos os módulos/componentes substituíveis em campo com a respectiva 

codificação do fabricante / fornecedor 

 Listas de peças de reposição, com indicações de periodicidade de substituição e quantidade 

mínima de estoque. 

 

LIMPEZA DA OBRA 

Procedimentos Gerais 

A limpeza deverá ser diária evitando o acúmulo de entulho no decorrer da obra. 

Serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de instalações 

provisórias utilizadas na obra. 

 

Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças 

remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios. 
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A limpeza será feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação. 

 

Serão removidos cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e 

componentes da edificação, dando especial atenção à limpeza dos vidros, montantes em alumínio 

anodizado, luminárias e metais. 

 

Procedimentos Finais 

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os 

demais arremates que julgar necessários e os que a Fiscalização determinar. 

Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida 

de quaisquer resíduos de construção. 

Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura tenham 

recebido detritos provenientes da obra. 

 

 

 

 

ANEXO II – DO TR 

 

Memorial Descritivo 

Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo FIOTÃO 

Várzea Grande MT 

 

1) APRESENTAÇÃO  

AMPLIAÇÃO E REFORMA do Ginásio Poliesportivo “FIOTÃO”, adequando suas dimensões, da quadra, 

às dimensões oficiais, com aumento da capacidade de torcedores e a inclusão de novos espaços para 

múltiplas atividades, como administrativas, cursos diversos, danças folclóricas, exposições de 

artesanatos local, e um pequeno palco para apresentações artísticas diversas, aumentando sua área 

construída para um total de 3.135,92 m².  

2) ESTRUTURA DE REPRESENTAÇÃO DO PROJETO  

A apresentação do projeto para REFORMA E AMPLIAÇÃO do Ginásio Poliesportivo “FIOTÂO”, será 

estruturada conforme descrito a seguir.  

         Projeto de Arquitetura.  

         Projeto Estrutural  

         Projeto da Estrutura da Cobertura           Projeto 

de Instalações Elétricas.  

         Projeto de Instalações Hidráulica  

         Projeto de Incêndio  
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         Projeto SPDA  

         Projeto de Imagem e sonorização  

         Projeto de Paisagismo  

         Memorial Descritivo  

         Planilha Orçamentária  

         Cronograma Fisico 

 

3) OBJETIVO DO DOCUMENTO  

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), tem por 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como 

toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto 

básico e suas particularidades. Constam do presente memorial a descrição dos elementos 

constituintes do ProjetoArquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e 

especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, 

portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e 

municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.  

 

4) CONSIDERAÇÕES GERAIS  

A técnica construtiva adotada é a convencional.  As vedações são em alvenaria de tijolo furado 

revestido e a estrutura de fundações,  pilares e arquibancadas, em concreto armado, a estrutura da 

cobertura será metálico, conforme projeto.  A cobertura será em telha metálica termo acústica. Para 

o revestimento do piso, especificou-se concreto polido.  O revestimento interno de áreas molhadas 

com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e manutenção. As portas 

são especificadas em madeira pintada e alumínio.  As esquadrias são do tipo basculante, em 

alumínio, opção que possibilita regular a ventilação natural.  

 

5) PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes alguns 

parâmetros, a seguir relacionados:  

· Programa arquitetônico– elaborado com base da necessidade de atender às novas dimensões, ao 

aumento do numero  de usuários e nas necessidades operacionais cotidianas básicas; sem perder o 

a referência como elemento que já faz parte da cidade.  

· Volumetria do bloco– Derivada do existente,  com a intenção de alteração mínima, do aumento da 

área construída,  dimensionamento dos ambientes novos e da tipologia de coberturas adotada, a 

volumetria é elemento de identidade visual do projeto;  

· Áreas e proporções dos ambientes internos– Os ambientes internos foram pensados sob o ponto de 

vista do usuário;  
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· Layout– O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em consideração os 

equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento do vestiário; · Tipologia das 

coberturas– foi adotada solução de cobertura com vigas  treliçadas  metálicas. Nos vestiários e palco 

será utilizado  lajes  impermeabilizadas, parcialmente já existente.  

· Esquadrias– foram dimensionadas levando em consideração os requisitos mínimos de iluminação e 

ventilação natural em ambientes. O posicionamento das janelas, já exitentes.  

· Funcionalidade dos materiais de acabamentos– os materiais foram especificados levando em 

consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e característica do uso, conforto 

antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries;  

· Especificações das cores de acabamentos– foram adotadas cores com destaque para o verde e 

vermelho;  

· Especificações das louças e metais– para a especificação destes foi considerada a tradição, a 

facilidade de instalação,  observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva 

e facilidade de manutenção.  

 

6) ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES Quadra 

Coberta:  

· Quadra poliesportiva com arquibancadas;  

· Vestiário masculino;  

. Vestiário e sanitário masculino para PNE;  

· Vestiário feminino;   

.Vestiário e sanitário feminino para PNE;  

. Sanitários Masculino Nível Inferior e Intermediário;  

. Sanitários Feminino Nível Inferior e intermediário;  

. Sanitários Masculino para PNE Nível Inferior e Intermediário;  

. Sanitários Feminino para PNE Nível Inferior e intermediário;  

. Lanchonetes, Nível Inferior e intermediário;  

. Salão para eventos;  

. Salas para Aula;  

. Camarim;  

. Sala de Apoio;  

. Sala para Imprensa;  

. Tribuna;  

. Bilheterias; · 

Depósito. 

7) ACESSIBILIDADE  

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a acessibilidade é 

definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
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espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou 

com mobilidade reduzida”. O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade 

a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 

dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais 

como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. Tendo em vista a 

legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:  

· Rampa de acesso, que deve adequar-se ao projeto;  

· Sanitários (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;  

. Vestiários (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;  

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem como 

barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.  

 

8) SISTEMA CONSTRUTIVO  

8.1) CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO  

· Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos; · Garantia de 

acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050;  

· Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;  

· Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes;  

· Estrutura de concreto armado;  

· Estrutura metálica  para cobertura com telha metálica termo acústica  

· Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme  

NBR 7171); 

 

8.2) SISTEMA ESTRUTURAL  

8.2.1) Considerações Gerais  

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, composto de 

elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre os materiais 

empregados, dimensionamento e especificações, deverá ser consultado projeto executivo de 

estruturas. Quanto à resistência do concreto adotada para todas as peças, sapatas, vigas, pilares e 

laje foi de 25 Mpa.  

 

8.2.2) Fundações  

Foi adotado uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a capacidade de 

suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na combinação destas análises optou-se 

pelo tipo que tem custo e o menor prazo de execução.  

8.2.2.1) Sequência de execução  
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a) Vigas - Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as 

seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a 

concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua 

remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da 

concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a 

saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma 

pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da 

peça estrutural.  

b) Pilares -  As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, 

arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da 

concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá 

ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada 

conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural.  

c) Lajes -  O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de 

primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As 

formas deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a 

concretagem a cura deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e 

fissuração da superfície. A desforma deverá seguir os procedimentos indicados em 

norma.  

 

8.2.2.2) Normas Técnicas relacionadas  

- ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova; 

- ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos; 

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;  

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;  

- ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento;  

 

8.3) PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÂO  

 

8.3.1)  Alvenaria de Blocos Cerâmicos  

- Caracterização e Dimensões do Material:  

Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, 

duros, com as faces planas, cor uniforme;   
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- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;  

 

8.3.2) Sequência de execução:  

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os bloco sem amarração. 

Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados.  

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas conforme 

especificações do projeto de arquitetura.  

 

8.3.3) Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos  

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos 

cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana após a 

execução da alvenaria.  

 

8.3.4) Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria;  

_ ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria – Forma e dimensões – Padronização;  

_ ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos 

Procedimento; 

_ ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de 

vedação - Terminologia e requisitos;  

 

8.3.5)   Vergas e Contra vergas em concreto  

8.3.5.1)  Características e Dimensões do Material  

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e 

comprimento variável, embutidas na alvenaria.  

 

8.3.5.2)  Sequência de execução:  

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais 

longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, 

a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m.  

 

8.3.5.3)  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.  

 

8.3.5.4) Referências:  

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01– Planta, elev. cortes e det. vestiários  

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01– Planta e elevação vestiário  
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8.4) ESQUADRIAS  

8.4.1)  Esquadrias de Alumínio  

8.4.1.1 Características e Dimensões do Material  

As esquadrias (janelas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados 

e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6 mm. Para especificação, 

observar a tabela de esquadrias anexo 7.5.  

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.  

- Vidros liso comum incolor com 6 mm de espessura.  

 

8.4.1.2) Sequência de execução  

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 

alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do 

perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas 

de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução 

do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação 

com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.  

 

8.4.1.3) Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:  

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, embutidas na 

alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às laterais das janelas / portas.  

8.4.1.4) Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia; _ ABNT NBR 

10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e classificação;  

 

8.4.2)  Portas de Madeira  

8.4.2.1 Características e Dimensões do Material:  

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A 

madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada 

de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas 

as faces. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo 

no mínimo 8 parafusos por marco.  

 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de 

aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas 

e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do 

tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados 
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cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns. Nas portas indicadas em 

projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e 

externo) de cada porta.  

 

8.4.2.2 Sequência de execução:  

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no 

mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as 

superfícies lisas e isentas de asperezas.  

 

8.4.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA,  

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA;  

- Conjuntos de fechadura e maçaneta;  

- Dobradiças (3 para cada folha de porta);  

- Puxadores (barra metálica para acessibilidade).  

 

8.4.2.4 Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;  

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e simbologia;  

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos.  

 

8.5)  IMPERMEABILIZAÇÕES 

8.5.1)  Tinta Betuminosa  

8.5.1.1)  Caracterização e Dimensões do Material:  

Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base de solvente.   

Anticorrosiva e impermeabilizante.  

 

8.5.1.2)  Sequência de execução:  

A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que comprometam a eficiência 

do produto. A forma correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos 

diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demão. A pintura impermeabilizante 

deve cobrir toda a superfície da fundação, conexões e interfaces com os demais elementos 

construtivos.  

8.5.1.3)  Normas Técnicas relacionadas  

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto  

_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento  

_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade  
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(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização  

_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização  

 

 

8.6)  ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS  

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da 

execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da 

alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em 

tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior.  

 

8.6.1)  Pintura de Superfícies Metálicas  

8.6.1.1)  Características e Dimensões do Material  

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme especificado em 

projeto e quadro abaixo.  

Material: Tinta esmalte sintético   

Qualidade: de primeira linha  

Cor: cinza platina (estrutura de cobertura).  

Acabamento: acetinado  

8.6.1.2)  Sequência de execução  

Aplicar Pintura de base com primer  

Pintura de acabamento  

Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no 

mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subseqüentes 

indicados pelo fabricante do produto. Deverão ser observadas as especificações constantes no 

projeto estrutural metálico de referência.  

8.6.1.3)  Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos  

- Estrutura metálica treliçada da quadra poliesportiva coberta;  

- Alambrado metálico do contorno da Quadra;  

- Tabelas, corrimãos, traves.  

 

8.6.1.4)  Normas Técnicas relacionadas:  

_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – 

Classificação; edificações não industriais - Preparação de superfície.  

 

8.6.2)  Paredes externas – Pintura Acrílica  

8.6.2.1) Características e Dimensões do Material  
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As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre reboco 

desempenado fino e acabamento fosco.  

 

8.6.2.2)  Sequência de execução:  

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer 

serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a 

execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa 

das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação 

de bolhas. O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes da 

aplicação da massa corrida.  

 

8.6.2.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Fachada fundos vestiário – Cor Branco Gelo - Pilares de concreto da quadra – 

Vermelho Cardinal - Estrutura de concreto – Cor Branco Gelo.  

 

8.6.2.4)  Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – 

Classificação;   

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não 

industriais - Preparação de superfície.  

 

8.6.2.5)  Cerâmica 10cmx10cm  

8.6.2.5.1)  Características e Dimensões do Material  

Revestimento em cerâmica 10X10 cm para áreas externas, nas cores branco, verde folha e vermelho 

cardinal.  

- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo 

modelo referência.  

8.6.2.5.2)  Sequência de execução  

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer 

serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a 

execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa 

das justas e o umedecimento da área a ser revestida. As peças serão assentadas com argamassa 

industrial indicada para áreas externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante 

quanto à espessura das juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo 

fabricante.  

 

Normas Técnicas relacionadas:  
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_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com 

utilização de argamassa colante – Procedimento;  

8.6.3)  Paredes internas – áreas molhadas  

Nas paredes dos Vestiários serão aplicadas cerâmicas 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta 

acrílica, acabamento acetinado, sobre massa acrílica PVA, conforme esquema de cores definido no 

projeto.  

 

8.6.3.1)  Caracterização e Dimensões do Material:  

Cerâmica (30x40cm):  

Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca.  

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.  

- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x 40 cm. - Será 

utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo modelo referência.  

Pintura:  

- As paredes (acima da cerâmica de 30x40cm até o teto) receberão revestimento de pintura acrílica 

sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor: BRANCO GELO, com 

acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.  

 

8.6.3.2)  Sequência de execução:  

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, obedecendo 

rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas. A última demão de tinta 

deverá ser feita após a instalações das portas e divisórias quando da finalização dos ambientes.  

 

8.6.4) Piso em Cerâmica 40x40 cm  

8.6.4.1) Caracterização e Dimensões do Material:  

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5;  

- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)  

- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza.(400mm x 400mm)  

8.6.4.2)  Sequência de execução:  

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa 

industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão 

indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão 

indicada pelo modelo referência.  

 

8.6.4.3) Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:  
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As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de 

cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com 

cerâmica.  

 

8.6.4.4)  Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:  

- Vestiários – cor cinza; - 

Referências:  

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_R01 – Planta, elev. cortes e det. vestiários  

 

8.6.4.5)  Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico –  

Procedimento;  

_ ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia;  

_ ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação; _ ABNT 

NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de 

ensaios;  

8.6.6)  Piso em Cimento desempenado (calçada)  

8.6.6.1)  Caracterização e Dimensões do Material:  

Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com 3cm de 

espessura e acabamento camurçado;  

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm (altura)  

8.6.6.2)  Sequência de execução:  

- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3, 

acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão juntas de 

dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve ser previsto um traço ou a 

adição de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser 

considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou pontos de escoamento de 

água. A superfície final deve ser desempenada.  

8.6.6.3)  Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:  

- calçadas de acesso e de contorno da quadra e vestiários;  

8.6.6.4 Normas Técnicas relacionadas:  

_ ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos.  

 

8.6.7)  Piso industrial polido (quadra)  

8.6.7.1) Caracterização e Dimensões do Material:  

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcação da quadra com pintura à base 

de resina acrílica e tinta epóxi antiderrapante nas cores azul, amarela, laranja e branca e verde.  
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Estrutura do piso:  

- Espessura da placa: 9cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm; - Armadura superior, tela 

soldada nervurada Q-92 em painel:  

· A armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que atendam a 

NBR 7481.  

- Barras de transferência: barra de aço liso Ø=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada e 

engraxada;  

- Sub Base:  

· A sub base de 9cm com tolerância executiva de +2cm/- 1cm deverá ser preparada com brita 

graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm.  

 

8.6.7.2)  Sequência de execução:  

Preparo da sub-base (aterro):  

· A compactação deverá ser efetuada com sapo mecânico ou com placas vibratórias; nas regiões 

confinadas, próximas aos pilares e bases deve-se proceder à compactação com placas vibratórias, de 

modo a obter-se pelo menos 100% de compactação na energia do proctor modificado.  

- Isolamento da placa e sub-base:  

· O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico (espessura mínima de 

0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regiões das emendas, deve-se promover uma 

superposição de pelo menos 15cm.  

· As formas devem ser rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter linearidade superior a 

3mm em 5m;  

- Colocação das armaduras:  

· A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de malhas da tela soldada, nos 

sentidos transversais e longitudinais.  

- Plano de concretagem:  

- · A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e posteriormente 

as placas são cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas longitudinais.  

- Acabamento superficial:  

· A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta denominada rodo de 

corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo após a concretagem, quando o 

material está um pouco mais rígido.  

- Desempeno mecânico do concreto:  

· Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da água superficial 

de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o concreto suportar o peso de uma 

pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. O desempeno deve iniciar-se 
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ortogonal à direção da régua vibratória, obedecendo sempre a mesma direção. Após o desempeno, 

deverá ser executado o alisamento superficial do concreto.  

- Cura:  

· A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver pintura, a cura química 

deverá ser removida conforme especificação do fabricante - Serragem das juntas:  

· As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mínima de 3 cm) após o 

concreto tenha resistência suficiente para não se desagregar devendo obedecer à ordem cronológica 

do lançamento;  

Selagem das juntas:  

· A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 70% de sua 

retração final;  

· Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no sentido do 

eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste caso, todos os 

ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito. Após a completa cura do concreto 

(aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para receber a pintura demarcatória. Lavar ou 

escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas, manchas gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza 

e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 

camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.  

 

8.6.7.3)  Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:  

- Piso da quadra poliesportiva coberta.  

 

8.6.7.4 Normas Técnicas relacionadas:  

_NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.  

_NBR 7481 - Tela de aço soldada, para armadura de concreto.  

_NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento.  

_NBR 11578 - Cimento Portland Composto.  

_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial.  

_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.  

_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos.  

_NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos.  

_NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone - Método de 

Ensaio.  

8.6.8) Tetos – Pintura  

8.6.8.1) Características e Dimensões do Material:  

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.  

 

8.6.8.2) Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  
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- Pintura em todas as lajes da escola.  

8.6.9)  Louças 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos lavatórios, 

o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as seguintes sugestões, 

conforme modelos de referência abaixo.  

8.6.9.1)  Caracterização do Material:  

Os modelos de referência estão indicados em anexo  (louças e metais).  

8.6.9.2) Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

-Vestiários Masculino e Feminino.  

- Referências:  

– Planta e elevação vestiário  

 

8.6.10)  Metais / Plásticos  

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e das 

cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas 

em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. Serão sugeridos neste Memorial 

apenas os itens de metais aparentes, todos os complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das 

cubas, acabamentos dos registros) foram incluídos  a planilha orçamentária, seguindo o padrão de 

qualidade das peças aqui especificadas.  

8.6.10.1)  Caracterização do Material:  

Os modelos de referência estão indicados na tabela 7.3 (louças e metais).  

8.6.10.2) Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Vestiários Masculino e Feminino.  

8.6.11)  Bancadas em granito  

8.6.11.1)  Características e Dimensões do Material:  

Granito cinza andorinha,  acabamento Polido - 

Dimensões variáveis, conforme projeto.  

- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso.  

- Espessura do granito: 20mm.  

 8.6.11.2) Sequência de execução:  

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada pela 

marmoraria). Para a instalação das bancadas de granito, deve ser feito um rasgo no reboco, para o 

chumbamento dentro da parede.  

- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das bancadas.  

 

8.6.11.3) Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Vestiários;  
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8.7) ELEMENTOS  METÁLICOS 

8.7.1) Alambrados da quadra coberta  

8.7.1.1) Caracterização e Dimensões do Material 

Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado a fogo, tipo 

industrial, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e fechamento de Tela de 

arame galvanizado em malha quadrangular com espaçamento de 2”.  

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de aço galvanizado - Ø=1 1/2” e=2mm;  

- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”;  

- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16”  

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (Ø=1/2”)  

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16”);  

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com espaçamento de  

2”.  

8.7.1.2)  Sequência de execução:  

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em cordões 

corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda 

e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer 

outro contaminante. A tela deverá ser esticada, transpassada e amarrada no requadro do portão.  

 

8.7.1.3)  Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:  

- Alambrado da quadra; - Referências:  

– Planta, cortes e detalhes  

– Planta e elevações  

– Detalhes  

 

8.8) INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - 

Memorial especifico. Anexo.  
 

8.9) INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO - Memorial especifico. 
Anexo.  

 

8.10) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

Memorial especifico. Anexo.  

 

8.11) SISTEMAS DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO  
- Memorial especifico. Anexo.  

___________________________ 
André Luiz Schuring 

Eng. Civil CREA 8.697/D-MT 
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ANEXO III – DO TR 

ESPECIFICAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO GINÁSIO 

POLIESPORTIVO - FIOTÃO.  
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INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente memorial tem por objetivo descrever as características básicas das instalações 

hidrossanitárias propostas nos projetos que nortearão a execução do ginásio poliesportivo - Fiotão. 

Normas e Códigos 

Na elaboração dos projetos foram observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, 

em especial as normas abaixo relacionadas: 

 NBR 5626:1998 – Instalação predial de água fria; 

 NBR 5648:2010 – Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de 

água fria – Requisitos; 

 NBR 5651:1977 - Recebimento de Instalação Predial de Água Fria – Especificação; 

 NBR 5688:2010 – Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto 

sanitário e ventilação – Requisitos; 

 NBR 7229:1993 – Construção e Instalação de Fossas Sépticas e Disposição dos Efluentes 

Finais – Procedimento; 

 NBR 8160:1999 – Instalação predial de esgoto sanitário; 

 NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais; 
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Descrição do Sistema HidroSSanitário 

O projeto do sistema hidrossanitário visa garantir níveis aceitáveis de higiene, segurança, 

funcionalidade, manutenção, economia e conforto dos usuários. 

A proposta do projeto de instalações hidrossanitárias é conceber a instalação de água fria com 

capacidade de atender aos usuários mediante fornecimento contínuo, com pressões e velocidades 

adequadas para o perfeito funcionamento das diversas peças de utilização.  

As instalações de esgoto e de águas pluviais propõem-se a coletar e afastar toda a água servida e de 

chuva, respectivamente, interligando-as com as redes existentes e/ou encaminhando-as para local 

indicado pelas concessionárias locais. 

 

Água Fria 

Os pontos de utilização serão atendidos a partir do reservatório superior, por gravidade, com 

capacidade de armazenamento estimada em 11.000 L. O reservatório superior contém capacidade 

para um dia de consumo e mais a reserva técnica para combate ao incêndio. E uma Cisterna com 

capacidade para 15.000 L como reserva de água. 

 

Encaminhamento de Tubulações 

As tubulações das colunas dos banheiros, das copas e outros passarão por dutos, conforme 

demonstra o layout apresentado nas plantas, entrando pela parede e chegando ao fundo do 

reservatório superior, onde se ligarão ao barrilete. A coluna de alimentação se liga ao reservatório 

pela sua lateral. 

Esgoto sanitário 

As calhas, os tubos de queda e as demais tubulações coletarão as águas pluviais e as encaminharão 

para a área externa do prédio. 

O esgoto proveniente das pias será encaminhado até fora do prédio, onde esgotará em uma caixa de 

gordura para tratamento. 

 

A ventilação da rede de esgoto alcançara a cobertura. 

Encaminhamento do Esgoto  

O esgoto da edificação será encaminhado através de caixas de esgoto e de tubulações, até alcançar 

a estação de tratamento individual, a qual é composta por uma fossa séptica de câmara única e um 

filtro anaeróbico. 

 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

CONDIÇÕES GERAIS 

Os projetos de Instalações Prediais de Água Fria a seguir descritos foram elaborados de acordo com 

as normas da ABNT, a saber: 
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Água Fria: NBR 5626:1998 – Instalação Predial de Água Fria. 

 

Suprimento de Água 

Todas as dependências do edifício serão alimentadas por gravidade a partir do reservatório superior. 

Para este fim, serão executadas redes independentes, alimentadas por colunas independentes, que 

partirão do barrilete que se encontra sob o reservatório. 

Distribuição 

A distribuição de água se fará por gravidade, a partir do barrilete e por colunas de água fria 

conforme projeto, providas de registros de gaveta independentes, por setores de utilização. 

A rede de água fria foi projetada para utilização de tubos e de conexões de PVC rígido soldável, 

fabricados de acordo com a especificações da NBR 5648:2010, da ABNT, para a pressão de serviço 

de 7,5 Kg/cm2. 

 

Os acoplamentos entre os referidos tubos de PVC e peças metálicas tipo Registros, Torneiras, 

Válvulas e Acessórios se farão através peças do tipo LR (lisas de um lado e rosqueáveis do outro), 

dotadas, no lado das roscas, de reforços de latão.  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Objetivo 

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços de Instalações Prediais de Água Fria. 

Materiais e Equipamentos 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou 

local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o CONTRATANTE 

poderá enviar um inspetor devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio 

requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com 

antecedência da data em que a inspeção será feita. 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá basear-se na descrição 

constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de 

materiais e serviços. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 

atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

 

 verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais; 

 verificação da quantidade da remessa; 

 verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, 

lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

 verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado 

material. 
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Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados. 

 

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser 

acondicionados em local seco e coberto. Os tubos deverão ser estocados em prateleiras ou leitos, 

separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem 

necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou 

flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades.  

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar 

se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado. 

 

Processo Executivo 

Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o 

projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem 

deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. 

 

Tubulações Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso 

de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa 

finalidade. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante 

nos rasgos com argamassa de cimento e areia.  

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos 

estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão 

ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto. 

 

Tubulações Aéreas 

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras 

ou suportes, conforme detalhes do projeto. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos 

prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os 

desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. Na medida do 

possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas. 

 

Tubulações Enterradas 

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura 

possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem 
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embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam. As 

tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 

cm, conforme os detalhes do projeto. 

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), 

constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com 

material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, 

conforme as especificações do projeto. 

Meios de Ligação 

Tubulações de PVC 

Rosqueadas 

Para a execução das juntas rosqueadas de canalização de PVC rígido, dever-se-á: 

 cortar o tubo em seção reta, removendo as rebarbas; 

 usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material; 

 limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado; 

 para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedação à base de resina 

sintética; 

 para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epóxi. 

Soldadas 

Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

 

 limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem 

soldadas com o auxílio de lixa adequada; 

 limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

 distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria 

bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

 encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

 

Com Juntas Elásticas 

Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

 

 limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum; 

 introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

 aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da ponta 

do tubo a ser encaixada; 

 introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 
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Proteção de Tubulações Enterradas 

As tubulações enterradas, exceto as de materiais inertes, deverão receber proteção externa contra a 

corrosão.  

O sistema de proteção, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do 

tubo com uma fita impermeável para a proteção mecânica da tubulação, deverá ser de acordo com o 

projeto. 

 

Teste em Tubulação Pressurizada 

Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, 

não devendo descer em ponto algum da canalização, a menos de 1 kg/cm². A duração de prova será 

de, pelo menos, 6 horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento. 

O teste será procedido em presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para 

revestimento. Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas. 

Após a conclusão dos serviços, obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será 

posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado em 

presença da Fiscalização. 

 

Geral 

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a 

CONTRATADA deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais 

vazamentos não cause danos aos serviços já executados. 

Concluídos os ensaios e antes de entrarem em serviço, as tubulações de água potável deverão ser 

lavadas e desinfetadas com uma solução de cloro e que atue no interior dos condutos durante 1 

hora, no mínimo. 

A CONTRATADA deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem 

executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e 

detalhes da obra concluída. 

ESPECIFICAÇÕES de Materiais 

 

Tubos 

Os tubos serão em PVC rígido soldável, fabricados de acordo com a NBR 5648:2010, da ABNT, para 

pressão de serviço de 7,5 Kgf/cm2 (75 Mca), de fabricação Tigre ou similar. 

 

Conexões 

As conexões serão em PVC rígido, fabricadas de acordo com a norma NBR 5648:2010, da ABNT, das 

marcas Tigre, similar. Serão utilizados com essa característica todos os pontos mencionados em 

projeto, exceto naqueles em que serão conectados elementos rosqueáveis (registros, chuveiros, 

rabichos, etc). 
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Nestes últimos, utilizaremos conexões tipo LR (liso/rosca), reforçadas com rosca de latão, 

normalmente produzidos na cor azul, mantendo-se as mesmas marcas já mencionadas. 

 

Registros 

Os registros serão metálicos brutos na região do barrilete e com acabamento nos demais locais, de 

fabricação Deca, Docol ou similares. 

Normas e Práticas Complementares 

A execução de serviços de Instalações Prediais de Água Fria deverão atender também às seguintes 

Normas e Práticas Complementares: 

 

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

 Normas da ABNT e do INMETRO: 

 NBR 5626:1998 - Instalações Prediais de Água Fria – Procedimento 

 NBR:1977 - Recebimento de Instalação Predial de Água Fria – Especificação; 

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

Condições Gerais 

Os projetos de Instalações de Esgoto Sanitário a seguir descritos foram elaborados de acordo com as 

normas da ABNT, a saber: 

Esgoto: NBR 8160:1999. 

 

Generalidades 

Devem ser obedecidas as disposições da Norma NBR 8160:1999, da ABNT. 

A rede de esgoto sanitário deverá guardar uma distância adequada das redes de água potável, 

devendo ser enterradas em profundidade inferior àquelas em, no mínimo, 50 centímetros. 

As tubulações têm suas inclinações definidas em projeto.  

As tubulações de esgoto primário e secundário serão executadas em PVC rígido, tipo ponta e bolsa, 

com conexões do mesmo material. 

Toda a rede de esgoto será ventilada através de tubulações independentes que serão direcionadas 

para as coberturas. 

As caixas sifonadas das redes de esgoto sanitário serão em PVC rígido de diâmetro igual a 150 mm, 

com saídas em 75mm ou 50mm e entradas em 40 mm, conforme indicado nos projetos.  

Os ralos secos utilizados serão também em PVC rígido, de diâmetro igual a 100mm e saída de 

40mm, sendo o esgoto por eles coletados encaminhados a uma caixa sifonada. 
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As caixas de inspeção foram lançadas em locais de fácil acesso. Suas localizações respeitaram o 

princípio de distância máxima recomendada, mudança nas direções da rede, posição em função dos 

diversos pontos de coleta e proximidade das colunas. Em todos os casos elas propiciam facilidade 

para limpeza, bem como investigação de eventuais entupimentos e sua desobstrução.  

As caixas de gordura poderão ser de alvenaria ou concreto do tipo simples ou dupla. 

Esgotos Primários 

Os esgotos primários serão constituídos pelas tubulações que coletam despejos de vasos sanitários e 

mictórios. 

 

Os tubos e conexões serão em PVC rígido. 

A rede será ventilada de modo a permitir a troca de ar com a atmosfera, protegendo o fecho hídrico 

dos desconectores e encaminhamento dos gases emanados para a o exterior. 

 

Esgotos Secundários 

Os esgotos secundários serão constituídos por tubulações que coletam as águas provenientes dos 

lavatórios, boxes dos chuveiros e ralos de piso. 

Sua tubulação será em PVC rígido e conexões do mesmo material. 

Antes de sua interligação à rede primária, os esgotos secundários passarão por caixas sifonadas de 

diâmetro igual a 150mm, com saídas de 50 mm ou 75mm e entradas de 40mm. 

 

Esgotos de Copas e Cozinhas 

Como os despejos de pias terão a predominância de resíduos gordurosos, o sistema de esgoto neste 

caso conduzirá as águas primeiro a uma caixa de gordura e desta para a caixa de inspeção da rede 

coletora. 

 

O sistema será ventilado para eliminação dos gases. 

Materiais a serem utilizados. 

Tubos de PVC rígido tipo ponta e bolsa e conexões do mesmo material, fabricados de acordo com a 

NBR 5648:2010. 

 

Dimensionamento 

O dimensionamento dos tubos de queda, coletores, sub-coletores, ramais e suas ventilações, foram 

dimensionados segundo a NBR 8160:1999, tomando como base de cálculo a soma das Unidades 

Hunter de Contribuição (UHC). 

 

As caixas de inspeção (CES) e as Caixas de Gordura (CG) foram dimensionadas de acordo com a 

mesma norma, devendo ser dotadas de tampa de ferro tipo T-33, com a inscrição “Esgoto”. 
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Especificações Técnicas 

 

Objetivo 

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços de Instalações Prediais de Esgoto 

Sanitário. 

 

Materiais e Equipamentos 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou 

local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o CONTRATANTE 

poderá enviar um inspetor devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio 

requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com 

antecedência da data em que a inspeção será feita. 

 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição constante 

da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e 

serviços. 

 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 

atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

 

 verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais; 

 verificação da quantidade da remessa; 

 verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, 

lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

 verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado 

material. 

 

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados. 

 

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser 

acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, ferro fundido e cobre deverão ser 

estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por 

tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As 

pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a 

orientação das extremidades.  

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar 

se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado. 
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Processo Executivo 

Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o 

projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem 

deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. 

 

Tubulações Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso 

de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa 

finalidade. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante 

nos rasgos com argamassa de cimento e areia.  

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos 

estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão 

ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto. 

 

Tubulações Aéreas 

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras 

ou suportes, conforme detalhes do projeto. 

 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos 

prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinações mínimas indicadas no projeto. As tubulações 

serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras 

instalações executadas por conexões. Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre 

equipamentos elétricos. 

 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas. 

Tubulações Enterradas 

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura 

possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem 

embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam. As 

tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 

cm, conforme os detalhes do projeto. 

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), 

constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com 

material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas 

conforme as especificações do projeto. 
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As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas 

as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de 

projeto. 

 

Instalação de Equipamentos 

Todos os equipamentos com base ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a 

montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderão 

ser instalados durante a montagem das tubulações. 

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito 

alinhamento e nivelamento. 

 

Meios de Ligação 

Tubulações de PVC  

Rosqueadas 

Para a execução das juntas rosqueadas de tubulação de PVC rígido, dever-se-á: 

 

 cortar o tubo em seção reta, removendo as rebarbas; 

 usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material; 

 limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado; 

 para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedação à base de resina 

sintética; 

 para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epóxi. 

 

Soldadas 

Para a execução das juntas soldadas de tubulações de PVC rígido, dever-se-á: 

 

 limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem 

soldadas com o auxílio de lixa adequada; 

 limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

 distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria 

bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

 encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

 

Com Juntas Elásticas 

Para a execução das juntas elásticas de tubulações de PVC rígido, dever-se-á: 

 limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum; 

 introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 
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 aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da ponta 

do tubo a ser encaixada; 

 introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

 

Teste em Tubulação não Pressurizada 

Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido. No ensaio com 

água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 KPa (6 

M.C.A.); a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar 

comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão 

uniforme de 35 KPa (3,5 M.C.A.); a pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a 

introdução de ar adicional. 

 

Após a instalação dos aparelhos sanitários, serão submetidos à prova de fumaça sob pressão mínima 

de 0,25 KPa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos. 

Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento: 

 

 o teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção 

consecutivas; 

 a tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da 

vala; 

 os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e 

enchendo-se a tubulação através da caixa de montante. 

Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, estarem as 

juntas totalmente descobertas. 

Teste em Tubulação Pressurizada 

Nos casos em que houver tubulações pressurizadas na instalação, serão estas submetidas à prova 

com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer 

em ponto algum da tubulação a menos de 1kg/cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6 

horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento. 

 

Este teste será procedido na presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para 

revestimento. 

Após a conclusão dos serviços e obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação 

será posta em carga, e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado 

na presença da Fiscalização. 
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Geral 

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a 

CONTRATADA deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais 

vazamentos não cause danos aos serviços já executados. 

A CONTRATADA deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem 

executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e 

detalhes da obra concluída. 

Especificação de Materiais 

 

Tubos 

 

Os tubos serão em PVC rígido fabricados de acordo com a NBR 5688:2010, da ABNT. Serão das 

marcas Tigre ou similares. 

 

As colunas utilizarão tubos tipo ponta e bolsa predispostos para receberem junta elástica. 

Conexões 

As conexões serão em PVC rígidos com as mesmas características dos tubos quanto a normalização 

e fabricantes. 

As juntas elásticas utilizarão anéis de borracha de fabricação Tigre. 

 

Caixas e Ralos 

As caixas sifonadas e ralos serão em PVC rígido guardando as mesmas recomendações observadas 

nos tubos e conexões. 

 

Válvulas e Sifões 

As válvulas e sifões serão metálicos das marcas Deca, Docol ou similar. 

 

 Válvula americana: Cód. 1623 – ø 1 ½ “ x 3 ½ “ 

 Válvula para lavatório: Cod. 1603 – ø 1” 

 Sifão para pia: ø 1 ½ “ x 1 ½  

Normas e Práticas Complementares 

A execução de serviços de Instalações Prediais de Esgotos Sanitários deverá atender também às 

seguintes Normas e Práticas Complementares: 

 SEAP - Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

 Normas da ABNT e do INMETRO: 

 NBR 7229:1993 - Construção e Instalação de Fossas Sépticas e Disposição dos Efluentes 

Finais - Procedimento 

 NBR 8160:1999 - Instalações Prediais de Esgotos Sanitários; 
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 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

 

Especificações Técnicas 

Materiais e Equipamentos 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou 

local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o CONTRATANTE 

poderá enviar um inspetor devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio 

requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com 

antecedência da data em que a inspeção será feita. 

 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos a inspeção deverá seguir a descrição constante da 

nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e 

serviços. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 

atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

 

 verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais; 

 verificação da quantidade da remessa; 

 verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, - deformações, 

lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

 verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado 

material. 

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados. 

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser 

acondicionados em locais secos e cobertos. Os tubos de PVC deverão ser estocados em prateleiras, 

separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem 

necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou 

flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades.  

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar 

se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado. 

 

Processo Executivo 

Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o 

projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem 

deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. 
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Tubulações Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso 

de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa 

finalidade. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante 

nos rasgos com argamassa de cimento e areia.  

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro 

redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos 

estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão 

ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto. 

Tubulações Aéreas 

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras 

ou suportes, conforme os detalhes de projeto.  

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos 

prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinações mínimas indicadas no projeto. As tubulações 

serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras 

instalações executadas por conexões. Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre 

equipamentos elétricos.  

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas. 

Tubulações Enterradas 

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura 

possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem 

embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam. As 

tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 

cm, conforme os detalhes do projeto. 

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), 

constituído por camada de concreto simples. O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa 

qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as 

especificações do projeto. 

As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas 

as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de 

projeto. 

Instalação de Equipamentos 

Todos os equipamentos com base ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a 

montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderão 
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ser instalados durante a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais 

equipamentos poderão ser instalados durante a montagem das tubulações. 

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito 

alinhamento e nivelamento. 

 

Meios de Ligação 

Tubulações de PVC 

Rosqueadas 

Para a execução das juntas rosqueadas de tubulação de PVC rígido, dever-se-á: 

 cortar o tubo em seção reta, removendo as rebarbas; 

 usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material; 

 limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado; 

 para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedação à base de resina 

sintética; 

 para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epóxi. 

 

Soldadas 

Para a execução das juntas soldadas de tubulações de PVC rígido, dever-se-á: 

 

 limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem 

soldadas com o - auxílio de lixa adequada; 

 limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

 distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria 

bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

 encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

 

Com Juntas Elásticas 

Para a execução das juntas elásticas de tubulações de PVC rígido, dever-se-á: 

 limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum; 

 introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

 aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da ponta 

do tubo a ser encaixada; 

 introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

 

Recebimento 

Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes visando 

detectar eventuais vazamentos. 
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Teste em Tubulações não Pressurizadas 

Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão mínima de 60 KPa (6 

M.C.A.), durante um período de 15 minutos. Para as tubulações enterradas externas à edificação, 

deverá ser adotado o seguinte procedimento: 

O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção 

consecutivas; 

A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala; 

Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a 

tubulação através da caixa de montante. 

Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, estarem as 

juntas totalmente descobertas. 

 

Teste em Tubulações Pressurizadas 

Nos casos em que houver tubulações pressurizadas na instalação, serão estas submetidas à prova 

com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer 

em ponto algum da tubulação a menos de 1 kg/cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6 

horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento. 

Este teste será procedido na presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para 

revestimento ou acabamento. 

Após a conclusão dos serviços e obras, a instalação será posta em carga, e o funcionamento de 

todos os componentes do sistema deverá ser verificado na presença da Fiscalização. 

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a 

CONTRATADA deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais 

vazamentos não cause danos aos serviços já executados. 

A CONTRATADA deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem 

executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e 

detalhes da obra concluída. 

 

Especificação de Materiais 

Tubos 

Os tubos em PVC rígido serão fabricados de acordo com a norma 5688:2010, da ABNT. Serão das 

marcas Tigre ou similares. 

As colunas disporão de tubos de ponte e bolsa para utilização de anéis de borracha. 

Na instalação de recalque foi prevista a utilização de tubulações de ferro fundido. 

Conexões 
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Serão em PVC rígido, fabricados com as mesmas características dos tubos, prevalecendo a mesma 

recomendação quanto aos fabricantes. 

 

Normas e Práticas Complementares 

A execução de serviços de Instalações Prediais de Águas Pluviais deverá atender também às 

seguintes Normas e Práticas Complementares: 

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

 Normas da ABNT e do INMETRO: 

 NBR 10844:1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais; 

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 

Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA 
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ANEXO IV – DO TR 

 

Memorial Descritivo 
 
Cobertura Metálica  
 
Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo FIOTÃO 
 

Várzea Grande MT 
 
 

1) Objetivo 
 
Esta especificação estabelece os requisitos mínimos que devem ser observados parao controle 

tecnológico, bem como as exigências técnicas para os serviços de projeto,fabricação e montagem 
das estruturas de aço para Empreendimento Ginásio deEsporte Fiotão situado na cidade de Várzea 
Grande/MT. 
 
2) Escopo dos Serviços 
 
Foram realizados os projetos metálicos executivos, cujo detalhamento segue em anexo, com plantas 

em formato ABNT e lista de material, os perfis apresentados foram provenientes do modelo 
numérico simulado para a estrutura de acordo com os parâmetros arquitetônicos apresentados. Os 
esforços deste projeto foram transferidos para o modelo em concreto armado que apoiam os 
elementos metálicos dimensionados e detalhados como segue.  
 
a) Estrutura de cobertura 
- Sistema em arco 

- Estrutura em terças 
- Estrutura de fechamentos 
- Telhas, vedações e estruturas auxiliares 
 
b) Estruturas anexas 
- Estruturas Metálicas 

- Telhas e vedações 
 
c) Marquise lateriais da fachada 
- Estruturas metálicas 
- Telhas e vedações 
 
O executor deve seguir na integra o apresentado por este projeto detalhado, cabendo em caso de 

dúvida o responsável técnico consultar os projetistas para melhor avaliação. Estando a nossa 
empresa Schuring & Schuring Ltda. disponível para dirimir quaisquer dúvidas, de acordo com 
preceitos regidos pela NBR e Resoluções do Sistema Confea/Crea  
 

2.1 - Limpeza 
 
Durante e após o término da montagem a PROPONENTE deverá manter limpo olocal da obra, 

retirando os restos de suas estruturas, bem como manter limpa acobertura. 
Antes da aceitação final da obra pela GERENCIADORA DA OBRA, a montadoradeverá remover todos 
os seus andaimes, entulho e construções provisórias, limparcoberturas, calhas, bocais de descida de 
águas pluviais, etc. 
Lavar e limpar os perfis das estruturas internas da cobertura e a cobertura. 
 

2.2 - Manuseio e armazenamento 
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A montadora deverá tomar cuidados no manuseio e no armazenamento das peças daestrutura 

durante as operações de montagem para evitar acúmulo de sujeira, e deoutras matérias estranhas. 
 
O armazenamento da estrutura deverá ser feito de preferência em local coberto, secoe ventilado e 
drenado para evitar o fenômeno da corrosão branca resultante dapresença de umidade e más 
condições de estocagem. 
 
O período de armazenamento deverá ser o menor possível durante o qual o produtodeverá ser 

inspecionado com frequência. 
 
As peças de aço revestidas ou pintadas assim como telhas e materiais de coberturaempilhados 

deverão ser separadas por caibros para evitar danos ao seu acabamentoficando distantes do solo de 
no mínimo 15 cm. 
 

3) Projeto Executivo  
As Empresas poderão apresentar alternativas técnicas ao projeto apresentado em havendo alguma 
disformidade em relação ao projeto, por se tratar de uma reforma com ampliação, para isso se faz 
necessário que o projetista seja consultado e que seja encaminhado os seguintes elementos técnicos 
para a avaliação:  
a) descritivo técnico; 
b) projeto básico unifilar e dimensionamento das peças da malha estruturaltípica. 

c) nota de cálculo justificativa do dimensionamento das peças principais; 
d) planilha de cálculo dos pesos das peças principais; 
e) dimensionamento das peças e detalhes típicos de fabricação e montagem; 
f) no caso do aceite da alternativa proposta, deverá prever-se no cronogramasem alteração do prazo 
e do escopo. 
 
4) Fiscalização, Fabricação, Projeto Executivo e plantas de execução 

 
4.1 - Fabricação das Estruturas, Cobertura e Fechamentos 
O Executor deverá assegurar-se da verificação das cotas deexecução, implantação e níveis. Bem 
como a aquisição de material de acordo com o previsto em projeto e explicitado na lista de material, 
em havendo dificultada na aquisição do material este só poderá ser alterado com ciência por parte 
do projetista. 

 
4.2 – Fiscalização 
 
a) a Fiscalização dos estudos, plantas e projetos detalhados, assim como ocontrole de fabricação na 
usina e montagem da obra, será efetuada pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Varzea Grande 
que pode requisitar consultores, e deve ser assistida por empresa de Controle Tecnológico para a 
obra; 

b) a Contratado facilitará ao máximo o exercício desta FISCALIZAÇÃO,permitindo o livre acesso às 
suas instalações industriais de usinagem aqualquer hora, bem como seguindo sua orientação 
durante todas as fases deprojeto, fabricação e montagem; 
 

 
Escopo Metálico 
 

Perfís laminados echapas 
 
NBR 7008/94, NBR 8800/08,ASTM A 106/94, ASTM A 529/94, ASTM A 572/94, AWS D1.1/00, UsiSac 
300 e A36. 
 
1) Especificação do Material 
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1.1 - Aplicação 
Esta especificação refere-se a estruturas metálicas em geral; seja paracobertura principal, estruturas 

anexas, estruturas marquise, ou qualquerestrutura metálica que seja agregada á construção. 
1.2 - Aço - Estrutura Primária e Secundária 
Na fabricação da estrutura de aço primária e secundária de coberturas, deverãoser utilizados os 
materiais destinados a esse fim, conforme especificações dasNormas NBR 7008/94, NBR 8800/08, 
ASTM A 106/94, ASTM A 529/94, ASTMA 572/94, AWS D1.1/00 e Especificações dos Fabricantes das 
Matérias Primas,tais como ASTM A-36 (perfil laminado), Usi SAC 300 (perfil dobrado e Chapas). 
Não serão aceitos perfis soldados com soldas entre mesas e alma executadasde apenas um lado. 

Todas essas soldas em perfis simétricos deverão sersimétricas em relação aos eixos x-x e y-y do 
perfil. 
 

1.3 - Elementos de Ligações 
1.3.1 - Parafusos, Porcas e Arruelas de AçoDeverão ser utilizados parafusos, porcas e arruelas de 
aço, fabricadosconforme as Normas ASTM A 307/94 (Conectores de aço de baixo teorde carbono 

rosqueados externa e interna), ASTM A 325/96 (Parafusos dealta resistência para ligações em 
estruturas de aço), todos deverão sergalvanizados a fogo com certificados de qualidade. 
 
As porcas devem atender as especificações aplicáveis aos parafusos,devendo apresentar a 
resistência adequada ao tipo de aço que forutilizado nas barras redondas rosqueadas e parafusos, 
onde, todasdeverão ser galvanizadas a fogo. 
 

As arruelas planas circulares e biseladas quadradas devem serfabricadas em conformidade com as 
últimas especificações da NormaASTM F 436/93 (Especificação para arruelas de aço 
endurecidas),devendo ser galvanizadas a fogo. 
Todos os elementos de ligação deverão atender os requisitos constantesnas normas 
correspondentes, quanto ás propriedades químicas emecânicas, espessura mínima do revestimento 
protetor, com certificadode qualidade. 
 

A montadora deverá pintar cabeças de parafusos e porcas instaladas namontagem. 
1.3.2 - Soldas 
a)Não serão admitidas soldas de campo; soldas realizadas no canteirode obras e na montagem 
(prevista em projeto) deverão ser executadaspor soldadores qualificados e a empresa contratada 
apresentar em sendo solicitada pela fiscalização os teste de solta, conforme requisitos da NormaAWS 
D1.1/00, para as respectivas posições. 

 
As soldas executadas deverão ser inspecionadas ou ensaiadas, após liberadas para execuçãoda 
proteção das mesmas. 
 
As soldas deverão ser executadas conforme os requisitos das NormasAWS D1.1/98 - 
StruturalWeldingCode-American WeldingSociety e NBR8800/08. 
 

b) Toda solda deverá ser executada sobre uma superfície limpa ao metalbrilhante, isento de óleo, 
graxas, borras de maçarico ou qualquer outrocontaminante. 
c) Todas as soldas deverão apresentar compatibilidade do metal basecom o metal de solda, garantir 
a qualidade do processo de soldagem esatisfazer a resistência de cálculo, conforme projeto 

executivo. 
 
1.3.3 - Pinos, consolos, chapas de ligação e outros 

 
Os elementos de ligação deverão atender aos requisitos prescritos naNorma NBR 8800/08 (Projeto e 
execução de estruturas de aço deedifícios), quanto ao seu dimensionamento, resistência mecânica 
etensões de contato entre os elementos utilizados. 
 
1.4 - Proteção da Estrutura 
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A estrutura metálica da cobertura, bem como todos os componentes de ligaçãodeverá ser protegida 
contra as intempéries previsíveis, conforme a natureza domeio em que ficarão expostos. 

 
Antes da execução da proteção, o fabricante ou a empresa contratada deverárealizar a limpeza dos 
perfis de aço, retirando a ferrugem solta, carepas soltas elaminação, óleos, graxas e outros 
materiais estranhos através de limpeza comdecapagem química. 
 
1.4.1 - Revestimento de proteção 
Deverão ser aplicados os seguintes revestimentos: 

1.4.1.i - Estruturas cobertas e fechamentos: 
 
a) Pintura de fundo preparador em espessura a ser fornecida pela fiscalização e pintura de 

acabamento em cor prevista pelo projeto de arquitetura. 
 
Os revestimentos de pintura aplicados deverão ser uniformes e homogêneos emtodas as faces, lados 

e reentrâncias. As partes que não apresentaremcobertura de revestimento mínima deverão receber 
novas demãos até seobter a espessura especificada. 
 
A montadora deverá retocar locais afetados por soldas de campo, danoscausados à pintura de 
fábrica ou qualquer outro dano causado à pinturaoriginal durante o estoque e montagem das peças. 
A montadora deveráapresentar procedimento de pintura para execução de pintura na fábricae de 
retoque em campo. 

 
A montadora deverá apresentar relatório os seguintes relatórios daspeças fabricadas: 
a) Medição de Espessura / Teste de Aderência. 
 
2) Execução 
Após a fabricação das estruturas de aço primária e secundária, as mesmasdeverão ser montadas na 
obra, conforme projeto executivo, observando-se aseqüência de montagem determinada pelo 

fabricante. 
 
2.1 - Montagem 
O fabricante deverá apresentar a seqüência de montagem, levando-se emconta as interferências da 
obra. 
 

2.2 - Condições Locais 
A contratante deverá fornecer e manter vias de acesso ao canteiro e dentro domesmo, para permitir 
a chegada e locomoção com segurança dos guindastes eoutros equipamentos necessários, bem 
como das peças a serem montadas. 
 
A obra deverá proporcionar ao montador uma área firme, devidamentenivelada, drenada e adequada 
no canteiro, para operação do equipamento demontagem. 

 
Todas áreas de interferência, tais como as obstruções aéreas, linhas detransmissão, linhas 
telefônicas e outras, deverão ser removidas para que a áreade trabalho seja segura para a 
montagem da estrutura de aço. 

 
Quando a estrutura não ocupar todo o espaço disponível do canteiro, deveráhaver local adequado 
para armazenamento, com o piso nivelado, drenado ecascalhado para evitar danificações nas peças. 

 
2.3 - Bases e Encontros 
A locação precisa, resistência e adequabilidade de todas bases e encontros,bem como o acesso aos 
mesmos, devem estar de acordo com o projetoexecutivo. 
 
Os chumbadores e parafusos de ancoragem devem ser instalados de acordocom os desenhos e 

projetos devidamente aprovados pelo fabricante,montadora e construtora civil. Sua colocação deverá 
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variar com as limitações edimensões indicadas nos desenhos de montagem, e/ou conforme Norma 
NBR8800/08. 

 
2.4 - Limpeza 
As peças de aço pintadas e/ou galvanizadas devem ser içadas limpas, comisenção de lama, graxas 
ou outros elementos. 
 
3) Controle Tecnológico 
Os materiais de execução da estrutura de aço da cobertura deverão sersubmetidos a ensaios e 

inspeções para verificação das características físicas emecânicas, bem como a qualidade das peças 
produzidas. 
 

3.1 - Aço 
Deverá ser submetido aos ensaios, à seguir relacionados (apresentação decertificado específico): 
- Resistência à tração; 

- Análise química. 
 
3.2 - Elementos de Ligação 
3.2.1 - Parafusos, porcas e arruelasDeverão ser submetidos aos ensaios, à seguir 
relacionados(apresentação de certificado específico): 
- Análise química; 
- Resistência à tração; 

- Espessura do revestimento de zinco. 
 
3.2.2 - Soldas de campo 
Todas as soldas e áreas adjacentes deverão ser protegidas conformeespecificado no item 1.4.1 desta 
especificação após ter sido aprovada àinspeção visual e/ou líquido penetrante realizado por 
empresaespecializada em ensaio de solda. A montadora deverá apresentarrelatório dos ensaios 
solicitado. 

 
Antes da 1ª demão de primer as superfícies da solda e áreas adjacentesdeverão ser limpas do metal 
brilhante por qualquer meio manual oumecanizado. 
Os eletrodos revestidos tipo baixo hidrogênio, (Ex. AWS E 7016 e AWS7018 etc...) bem como fluxos 
para arco submerso devem ser submetidosa secagem prévia e mantidos em estufas portáteis 
durante a execução dasoldagem seja na fábrica ou na obra (montagem) conforme prescrito 

pelofabricante dos consumíveis. 
 
a) Ensaios não destrutivos 
Todas as soldas serão inspecionadas visualmente em 100% conformeprescrito na Norma AWS 
D1.1/00, seja na fase de fabricação bemcomo na obra (montagem). A montadora deverá apresentar 
relatóriodos ensaios realizados. 
 

Os critérios de aceitação para perfil de cordão bem como qualidade domesmo (presença de 
descontinuidades) será conforme especificado naNorma AWS D1.1/00. 
 
3.2.3 - Pinos, consolos, chapas de ligação e outros 

 
Os elementos de ligação tais como: pinos, consolos, chapas e outrosdeverão atender aos requisitos 
da Norma NBR 8800/08 e AWS D1.1/00,quando forem soldadas. 

 
3.3 - Proteção da Estrutura 
3.3.1 - Pintura 
 
Deverão ser realizados os seguintes ensaios, para verificação daqualidade dos serviços executados 
pela empresa contratada: 

- Verificação da espessura da camada de revestimento protetor. 
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- Verificação da aderência da camada do revestimento protetor. 
 

A pintura realizada nos perfis de aço deverão atender ao especificado noitem 1.4.1 quanto a 
espessura da camada protetora e, quanto aaderência da camada protetora a mesma deverá atender 
aos requisitosda Norma MB 985/97, para X1Y1 (destacamento até 2 mm em um ouambos os lados 
da interseção, destacamento até 1 mm ao longo dasincisões - máximo), ou GR1 (área da película 
destacada, cerca de 5% daárea quadriculada - máximo). 
 
 

Telhas de cobertura, telhas defechamento lateral, rufos, calhas,cumeeiras e parafusos de 
fixaçãoNBR 7008/94 
 

1) Especificação do Material (todos os materiais deverão ser submetidos à préviaaprovação do 
controle tecnológico) 
 

1.1 - Telhas, fechamento lateral, rufos, contra rufos, calhas, cumeeiras evenezianas 
 
As chapas ou bobinas de aço galvanizadas destinadas a fabricação das telhasde cobertura, telhas de 
fechamento lateral, rufos, calhas e cumeeiras comrevestimento galvanizado pelo processo imersão à 
quente deverão atender aosrequisitos da Norma NBR 7008/94. 
Para as chapas de aço destinadas a fabricação das telhas de cobertura efechamento com 
revestimento zincalume, aplicado por processo contínuo deimersão à quente, devem atender aos 

requisitos da Norma ASTM A 792 M – AZ200. 
 
Serão utilizadas chapas ou bobinas de aço de baixo teor de carbono,galvanizadas ou revestidas com 
zincalume, em ambas as faces pelo processocontínuo de imersão à quente, onde as camadas 
mínimas para osrevestimentos deverão atender: 
 
- Chapas de aço galvanizadas (galvanização C) e= 0,50mm: 

>315,0 g/m2 (ensaio individual) 
>335,0 g/m2 (média do ensaio triplo) 
- Chapas de aço com revestimento zincalume e= 0,50 mm: 
>200 g/m2 (ensaio individual) 
 
Deverá ser aplicado nas sobreposições das telhas, lateral e longitudinal,arremates e fechamentos 

laterais fitas de vedação para impedir a infiltração deágua, nestes fechamentos. 
 
1.2 - Telhas Termo acústicas com lâ de rocha. 
A cobertura deverá ser de telhas compostas de painéis pré-fabricados, unidosin loco pelo processo 
de parafusagem de telha, perfil cadeira e telha superior,providos entre as camadas com material 
termo-acustico (lã de rocha). 
 

Esse sistema de fixação deverá impedir a sucção da telha pela ação do vento,dar espaço para a 
instalação do isolamento térmico, permitir a dilatação datelha e ser incombustível. 
 
A chapa da cobertura deverá ser fixada em uma das extremidades permitindoque a outra se dilate 

livremente minimizando esforços de tração ou compressãoaplicados à estrutura da cobertura, 
respeitando o sentido de montagem contra osentido predominante do vento. 
 

Atenção deve ser dada ao risco de empoçamento quando existirem condiçõesdesfavoráveis de 
deformações verticais simultaneamente com a nãoobservância de tolerâncias de montagem. 
 
Em coberturas de pequena declividade e na borda das calhas existe umatendênciada água escorrer 
por baixo da telha sendo nesse caso necessáriouma pingadeira na borda do elemento de 
concordância entre a telha e a parededa calha. Nessa região devem ser colocados selantes que 

impeçam a migraçãoda água por capilaridade para dentro da edificação. 
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O fornecedor da cobertura metálica ficará responsável pelos eventuais danoscausados ao 

revestimento da chapa das telhas após a zipagem e não serãoaceitos reparos nos pontos onde forem 
constatados danos que possamprovocar corrosão progressiva do material, sendo portanto necessário 
que sefaça a substituição da telha. 
 
1.3 - Parafusos de Fixação 
Na fixação das telhas e arremates poderão ser utilizados parafusosautoperfurantes, especificados 
conforme os pontos de fixação indicados: 

 
a) Fixação de telhas simples ou arremates com estrutura metálica: 
- Parafuso autoperfurante de aço carbono 12-14 x 3/4” com acabamentoclimaseal. 

b) Costura das telhas ou ligações de chapa com chapa: 
- Parafuso autoperfurante de aço carbono, 1/4” - 14 x 7/8”, com acabamentoclimaseal. 
c) Fixação de telhas com poliuretano e estrutura metálica: 

- Parafuso autoperfurante de aço carbono, 12-14 x 2” - 3/8”, com acabamentoclimaseal. 
Na fixação com ganchos, estes devem ser de aço galvanizado, com diâmetromínimo de 1/4”, 
devendo ser especificado pelo fabricante da cobertura o tipo deliga e as características mecânicas 
em função das solicitações exigidas. 
 
1.4 – Calhas e bocais de descida de águas pluviaisNa fabricação de calhas e bocais de descidas de 
águas pluviais deverão serexecutadas com chapas espessura de número 20, galvanizadas a 

fogo(galvanização C) e pintadas, com massa mínima de zinco igual a: 
 
>315,0 g/m2 (ensaio individual) 
>335,0 g/m2 (média do ensaio triplo) 
 
As emendas das calhas serão executadas em rebite duplo com sobreposiçãode 150 mm e coladas 
com adesivo 3M – 750 S. 

 
Todas as descidas de águas pluviais deverão ser protegidas por grelhas paraimpedir o entupimento 
de tubos de queda e garantir o pleno fluxo de água. 
 
2) Execução 
 

Após a montagem das estruturas primária e secundária, as telhas de cobertura,telhas de 
fechamento, rufos, cumeeiras e calhas deverão ser instaladas conformeprojeto executivo e 
observando-se a seqüência estabelecida pela obra. 
 
A montagem exige de imediato, a verificação das dimensões, que devem serindicadas no projeto, 
sobretudo com relação ao: 
- Comprimento e largura; 

- Espaçamento; 
- Nivelamento da face superior; 
- Paralelismo das terças. 
 

2.1 - Montagem 
 
No fechamento lateral, observe o alinhamento e o prumo das terças quedeverão ser perfeitos, bem 

como o alinhamento longitudinal na colocação. 
 
Durante a montagem, verificar a direção do vento, onde, as telhas de coberturadevem ser fixadas no 
sentido contrário ao do vento, e iniciada a fixação dobeiral à cumeeira, colocando-se entre as telhas 
sobrepostas fitas de vedação. 
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Se a obra tiver duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita,simultaneamente, em ambos os 
lados. Assim haverá coincidência dasondulações na cumeeira ou cobrejuntas. 

 
Na fixação com parafusos auto perfurante de diferentes dimensões: ø1/4” – 14x 3/4”, recomenda-se 
o uso de brocas de ø5 mm para terças de espessura até3 mm e brocas de ø5,5 mm para terças de 
espessuras maiores. Se a fixaçãofor executada através de ganchos, usar brocas de diâmetro 1/32”, 
maior que odiâmetro do gancho. 
 
O furo de fixação deverá ser feito no mínimo a 25 mm das bordas da telha decobertura, devendo-se 

colocar três conjuntos de fixação por telha e por apoio. 
 
No recobrimento lateral das telhas, devem ser usados parafusos de costuraespaçados no máximo a 

cada 500 mm. 
 
Durante a montagem, as limalhas de furação deverão ser removidas dasuperfície da cobertura. As 

limalhas quentes aderem na película da tinta eenferrujam rapidamente, dando início ao processo de 
corrosão. 
 
Juntamente com a montagem da cobertura e após complementação dosserviços, a limpeza deve ser 
executada diariamente para evitar entupimentonas calhas, redes de águas pluviais e nas caixas. 
 
Quando se utilizarem mantas de lã de vidro revestidas, para isolamento térmicoda cobertura, estas 

deverão ser colocadas em conjunto com as telhas. 
 
Durante a execução do isolamento térmico, deverão ter o cuidado de nãodanificar as mantas de lã 
de vidro, onde as mesmas deverão estar devidamentecolocadas, para que não haja o enrugamento 
das mesmas. 
 
 

3) Controle Tecnológico 
As chapas ou bobinas de aço deverão ser submetidas aos ensaios especificadospelas Normas NBR 
7008/94, ASTM A 792 M - AZ 200, conforme relação abaixo: 
- Verificação da espessura da chapa; 
- Verificação das propriedades químicas do aço; 
- Propriedades mecânicas; 

- Verificação da massa do revestimento protetor; 
- Verificação da aderência do revestimento protetor. 
 
O recebimento dos lotes de telhas deverá ser realizado mediante a verificação dosistema de 
proteção contra umidade, choques, riscos utilizada pelo fabricante. 
 
A embalagem deve ser examinada cuidadosamente, não devendo apresentarquaisquer danos que 

propiciem o contato de água e umidade com as telhas decobertura e fechamento. 
 
Caso ocorra o contato de água com as chapas de aço revestidas, as mesmasdevem ser secas 
durante o descarregamento. 

 
No descarregamento das chapas de aço revestidas, telhas de cobertura oufechamento, as mesmas 
não devem sofrer danificações, arranhões ouamassaduras, para evitar tais situações, recomenda-se 

o uso de caibros quedevem ser passados por baixo das telhas para o transporte das mesmas. 
 
O local de estocagem deverá ser coberto, seco e ventilado para evitar o fenômenoda corrosão 
branca resultante da umidade e má estocagem. 
 
O tempo de armazenamento deve ser o menor possível, e durante este períododeve-se inspecionar 

freqüentemente o produto. 
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No armazenamento das peças de aço revestidas, as mesmas deverão serempilhadas sobre uma 
superfície inclinada devendo-se utilizar caibrosintermediários onde serão apoiadas umas sobre as 

outras, observando ascondições mínimas de ventilação. 
 
No caso de telhas, não deverão ser apoiadas diretamente no chão, deve-severificar um mínimo de 
15,0 cm, com uso de caibros, entre o fundo da pilha e ochão. 
O local de estocagem das peças de aço revestidas deve ser coberto, seco e 
ventilado, não devendo apresentar umidade no piso. 
 

4) Segurança do Trabalho 
A empresa responsável pela execução da estrutura metálica deverá cumprir ositens da Norma NR 18 
(Ministério do Trabalho) e itens abaixo relacionados: 

 
a) As peças estruturais pré-fabricadas devem ter pesos e dimensões compatíveiscom os 

equipamentos de transportar e guindar. 

b) Os elementos componentes da estrutura metálica não devem possuir rebarbas. 
c) A colocação de pilares e vigas deve ser feita de maneira que ainda suspensospelo 

equipamento de guindar, se executem a prumagem, marcação e fixaçãodas peças. 
d) As operações de soldagem e corte a quente somente podem ser realizadas portrabalhadores 

qualificados. 
e) O acesso a cobertura, somente poderá ser realizado através de escadaestruturada, ficando 

proibida a utilização de outros tipos de escadas. 

f) A escada não deve ser montada junto a redes e equipamentos elétricos. 
g) As escadas devem ser dotados de degraus antiderrapante e ser apoiada empiso resistente. 

 
Equipamentos de montagem e procedimentos de segurança 
Quando o guindaste operar no meio de uma rua ou em área de processo, énecessário verificar quais 
são as instalações subterrâneas existentes tais comotubulações, caixas, túneis, etc. e quais são as 
probabilidades de recalque do terrenosob o guindaste. 

 
Deverão ser investigadas as obstruções aéreas principalmente nas proximidades daslinhas de alta 
tensão informando aos responsáveis por essas linhas e comantecedência, sobre o uso do guindaste 
nessa área para se avaliar o risco a respeitodo trabalho. 
 
Durante a operação do içamento de cargas e se o guindaste estiver operando na rua,deverão ser 

colocados guardas para sinalização de tráfego durante esses períodos. 
 
Durante a montagem é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual(EPI) devendo ser 
verificado se os cintos de segurança estão sendo usadoscorretamente. 
 
É terminantemente proibido o içamento de pessoas penduradas em vigas, colunas,treliças e em 
outras peças da estrutura mesmo que estejam usando cintos desegurança. 

 
As equipes de montagem não deverão carregar parafusos nos bolsos. É obrigatório ouso de baldes 
ou recipientes pendurados em cordas, firmemente amarrados, paratransportar verticalmente esses 
parafusos ou outras peças de pequenas dimensões. 

 
Todos os soldadores devem estar equipados com EPI’s apropriados. Jamais deverãosoldar uma 
estrutura que esteja molhada ou úmida. 

 
Os maçariqueiros deverão usar óculos de segurança e acendedores apropriados nãodevendo usar 
isqueiros ou fósforos, luvas de proteção, avental e caneleira deproteção. 
 
Todos os botijões de gás deverão ser mantidos na posição vertical e presos comcorrentes à colunas 
quando não estiverem em uso e quando em carrinhos, deverãoser acorrentados na posição vertical. 

As mangueiras não deverão apresentarvazamentos e os medidores de pressão deverão funcionar 
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sem defeitos. Na saída doreservatório de gás e na entrada da caneta do maçarico deverá haver 
válvulas cortachamas. 

 
Todas as ferramentas elétricas, sem exceção deverão ser aterradas. A montadoradeverá apresentar 
documentação de inspeção e teste das ferramentas elétricas quepossuem isolamentos elétricos de 
acordo com as regulamentações existentes ourecomendações dos fabricantes. 
 
Antes de prosseguir com a montagem, deverão ser colocados corrimãos desegurança em todo o 
perímetro do piso da plataforma incluindo as aberturas no piso. 

 
Uso de cintos de segurança 
É obrigatório o uso de cintos de segurança quando estiverem sendo executadostrabalhos em altura 

em plataformas não protegidas por corrimãos. 
 
Os cintos de segurança tipo pára-quedista,com duplo talabarte deverão ter cordas deno mínimo ½” 

de diâmetro, de nylon ou equivalente, com uma resistência à rupturaigual ou maior que 2500 kg. Os 
dispositivos metálicos de fixação deverão ser de açoforjado, prensado e cadmiado. As superfícies 
metálicas deverão ser lisas e isentas decantos vivos. 
 
Os cintos de segurança deverão ser inspecionados visualmente cada vez que foremusados e com o 
CA (Certificado de Aprovação de Equipamento de ProteçãoIndividual) atualizado. 
Parafusagem 

Quando se expulsar parafusos ou pinos de seus respectivos furos é necessário evitarsua queda para 
que não atinjam pessoas ou equipamentos. 
 
Parafusos, porcas, arruelas e pinos não devem ser atirados. Deverão ser colocadosem baldes ou em 
outros recipientes aprovados, baixados ou suspensos por meio decordas quando não puderem 
passar de mão em mão. 
 

As ferramentas de impacto usadas para apertar parafusos deverão possuirdispositivos de 
travamento para segurar o soquete. As ferramentas de impactodeverão ser desligadas da fonte de 
suprimento de energia antes de ser ajustadas oureparadas. 
 
Os segmentos de mangueiras de ar comprimido deverão ser acoplados pordispositivos seguros e de 
engate rápido. 

 
Todos os empregados deverão ser instruídos sobre os cuidados adequados ao emprego de 
equipamentos usados para aperto de parafusos e sobre os métodos corretos de instalação e aperto. 
 
As ferramentas de impacto não devem ser passadas de mão em mão segurando-sepela mangueira 
de ar. Quando puder ser passada de uma pessoa para outra deverá ser usada corda amarrada à 
ferramenta e não à mangueira. 

 
Não deverão ser usadas ferramentas de impacto danificadas ou descalibradas. 
 
Dispositivos de alavancagem tais como pedaços de tubo não devem ser usados paraaumentar o 

torque em chaves de boca. Se a chave for projetada para ser usada comtais extensões, usar apenas 
a extensão com o comprimento recomendado pelo fabricante. 
 

 
___________________________ 
André Luiz Schuring 

Eng. Civil CREA 8.697/D- 
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ANEXO II 

MODELO - ESPELHO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZA GRANDE 
Avenida Castelo Branco, 2500 
Concorrência Publica N. __/2016 

 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de ......................................., 

pelo preço global _____ de R$ _________ (_______________________), para execução em ____ 

(____) dias consecutivos, conforme Planilhas de Preços anexa. 

 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a 

taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas 

oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as 

despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que 

nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a PMVG. 

 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções do termo de referencia e anexos, assumindo, desde já, a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. 

 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ___ (_____) dias 

corridos, a contar da data de abertura da licitação.  

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato 

no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 

___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida em __/__/____, Órgão 

Expedidor ____________, e CPF nº ________, como representante desta Empresa. 

 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 

causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus 

anexos. 

 
 

__________________________________________ 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

Concorrência Pública N. __/2016 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

 

A Empresa _________________________________________________,inscrita no CNPJ 

nº._____________________, localizada à ________________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº_________________ e  do CPF nº._______________________, declara para os 

devidos fins que em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, não existem 

fatos supervenientes ao seu credenciamento  na Prefeitura Municipal de Várzea Grande que sejam 

impeditivos de sua habilitação para este certame.  

 

 

 

                                                          _________, ____ de ___________ de 2016. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 
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(papel timbrado da empresa) 

 

ANEXO IV – MODELO 

 

 

Concorrência Pública Nº. __/2016 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

 

 

    Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 

7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, em nosso 

quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e 

em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.  

 

 

            __________, ____ de ___________ de 2016 

   

 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá 

declarar expressamente. 
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ANEXO V – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Concorrência PúblicaNº. __/2016 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

 
Em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos 
sob as penas da lei, que: 
 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2016. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF__________________________________ 
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ANEXO VI – Modelo 

(papel timbrado da empresa) 

 

Concorrência Pública N. __/2016 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 
DECLARAÇÃO 

 
Em conformidade com a Lei n.º 8666/93 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as 

penas da lei, que: 
 

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os 

documentos de regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 
1.1 Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 

123/2006. 

2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 

independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta 

licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

    __________, ____ de ___________ de 2016. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
Com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
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ANEXO VII – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Concorrência Pública N. __/2016 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ nº. 

______________________, estabelecida no endereço ________________________, declara que 

está sendo representada pelo Sr(a) ____________________________portador(a) do RG 

n°.___________________ e do CPF nº._________________________, para os fins previstos no 

Edital desta Concorrência, podendo formular proposta, bem como interpor recursos, renunciar 

direitos e praticar todos os atos inerentes a este certame. 

 

 

 

__________, ____ de ___________ de 2016. 

 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 
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ANEXO VIII - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Concorrência Pública N __/2016 

 

 

Declaração para MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 A Empresa _______________________________________________________com sede na 

__________________________________________________(endereço completo), constituída 

na Junta Comercial em_____ / _____/ ______, sob NIRE nº ____________________________ 

e inscrita no CNPJ sob nº ________________________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)___________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº_________________ e  do CPF nº 

_________________________, declara para os devidos fins, sob pena das sanções 

administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, 

no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 

42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 

relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, LC 147/2014. 

 

 

 

__________, ____ de ___________ de 2016. 

 

 

______________________________________________ 

Declarante 
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ANEXO IX - MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO N.º: __/2016 
DATA DA ABERTURA: __/__/2016 

HORÁRIO:XXh00min. 
LOCAL: Avenida Castelo Branco Nº 2.500 - Bairro Água Limpa - Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande - MT 
 
 
 

A Empresa _______________________________, inscrita no CNPJ 
Nº__________________________ e Insc. Estadual Nº_____________________, sediada 
__________________________________, por intermédio do seu representante legal o Srº(a) 

_________________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº 
______________________ e do CPF Nº _____________________, declara para os devidos fins e 
sob as penas da lei que: 
 
 
 

1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições 

especificadas no edital e seus anexos da Concorrência Pública Nº ____/2016, relativo a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 
2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições 
deste edital, ressalvado o nosso direito recursal. 

3. Garantimos a entrega dos serviços no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 

_______________, _______ de _____________ de 2016. 
 
 

__________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO X 

 
 

MODELO- ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
(Esta declaração deverá ser apresentada no envelope de habilitação) 

 
 

 
A Empresa ________________, situada na ______________________________, cidade ________, 

inscrita no CNPJ sob o nº _______________, por seu representante legal Sr. _________________ , 

portador do CPF nº ______________Eng. ___________, abaixo assinado, vistoriou os locais onde 

serão executadas as obras de execuções dos serviços 

____________________________________________, que constituem ao objeto do citado 

certame, estando inteirado das condições físicas, dos materiais e insumos necessários e do grau de 

complexidade existentes, não cabendo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento ou 

solicitação de acréscimo no preço por falta de informação. 

 

 
Local e Data 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante da Empresa 

RG nº/CPF nº 

 
 
 

_______________________________________ 
Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO XI 

 
 
 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO 

 

 

 
 A empresa (Nome da empresa), CNPJ_______, com sede em (Endereço 

completo), declara que o CNAE (Citar o código e nome da atividade), é o código de 

atividade de maior receita da empresa 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante legal da empresa 

 

Emitir em papel timbrado ou carimbar o CNPJ 
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ANEXO XII 

QUADRO  RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA 

N DE 

ORDEM  

IDENTIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS EXECUTADOS  

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

CONTRATANTE 
ATESTADO/ 
CERTIDÃO 
(1) 

INÍCIO 

(Mês/Ano) 

FIM  

(Mês/Ano) 

      

      

      

DATA NOME DA FIRMA IDENTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 
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ANEXO XIII 

QUADRO  RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR 

N DE 

ORDEM  
Nome 

Área Técnica Proposta Códigos 

Função  Vinculação  

    

    

    

    

 
DATA 
 

 
NOME DA EMPRESA 
 

IDENTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 
 

 
 

OBSERVAÇÃO: 

 
VINCULAÇÃO     1 - Acionista 

   2 - Sócio 
   3 - Empregado CLT 
4- Responsável Técnico 
5 – Contrato de Prestação de Serviços 
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ANEXO XIV 

 

MODELO - DECLARAÇÃO TÉCNICA DE CONCORDÂNCIA E DISPONIBILIDADE DOS MEMBROS 

DA EQUIPE 

 
 

DECLARAÇÃO DO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
   Declaro, objetivando a participação da firma 

____________________na licitação modalidade ____Pública n. XXX, que concordo e me 

disponibilizo em participar dos serviços, objeto da licitação acima noticiada. 

 

 

 

 
___________, em __ de ________________ de2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PROFISSIONAL 
REGISTRO PROFISSIONAL 
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ANXO XV 

MODELO ENCARGOS SOCIAIS 

QUADRO RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

QUADRO  

SERVIÇO 

  

LOCAL:   DATA:   

OBJETO:   HORA:   

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

DISCRIMINAÇÃO VALORES 

% 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS   

A1 SECONCI   

A2 INSS   

A3 
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE 
SERVIÇO (FGTS)   

A4 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
REFORMA AGRÁRIA (INCRA)   

A5 SALÁRIO EDUCAÇÃO   

A6 
SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA 
EMPRESA (SEBRAE)   

A7 
SEGURO CONTRA ACIDENTES DO 
TRABALHO (INSS)   

A8 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL (SENAI)   

A9 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI)   

SUB-TOTAL DE "A"   

  

B 
ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM 
INCIDÊNCIA DE "A"   

B1 REPOUSO SEMANAL E FERIADOS   

B2 AUXÍLIO - ENFERMIDADE   

B3 LICENÇA - PATERNIDADE   

B4 13o. SALÁRIO   

B5 

DIAS DE CHUVA / FALTAS JUSTIFICADAS / 

ACIDENTES DO TRABALHO/ GREVE   

SUB-TOTAL DE "B"   
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C 

ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM 

INCIDÊNCIA DE "A"   

C1 
DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA - 50% 
SOBRE[A3+ (A3 X B)]   

C2 FÉRIAS INDENIZADAS   

C3 AVISO PRÉVIO INDENIZADO   

SUB-TOTAL DE "C"   

  

C 
ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM 
INCIDÊNCIA DE "A"   

D1 REINCIDÊNCIA DE "A" SOBRE "B"   

D2 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO ( A3 SOBRE C3)   

SUB-TOTAL DE "D"   

  

E DESPESA OBRIGATÓRIA   

E1 VALE TRANSPORTE   

E2 EPI   

SUB-TOTAL DE "E"   

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS   

LOCAL E DATA:                                           _______/__, xx de xxxxx de 2016. 

 
 
OBS: A licitante deverá verificar se as tabelas estão corretas, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade as infomrações prestadas. 
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ANEXO XVI 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE – MT E A EMPRESA PARA A FINALIDADE QUE 

ESPECIFICA. 

 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da 

PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 

03.507.548/0001-10, com sede na Avenida Castelo Branco nº 2.500, Bairro Água Limpa, Paço 

Municipal "Couto Magalhães" - Várzea Grande/MT, neste ato, representado pelo(a) PREFEITO(A) 

MUNICIPAL, o(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) __________, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob 

n°. ______, juntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 

LAZER, representada por seu Secretário(a), o(a) Senhor(a) ____________, portador(a) da Cédula 

de Identidade RG n°. ____ e inscrito(a) no CPF sob o n° ______, doravante denominada 

CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa ______, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ nº. ____ e Inscrição Estadual _____, com sede na _______, 

neste ato, representada por seu Sócio administrador, o(a) Senhor(a) ______, portador(a) da Cédula 

de Identidade RG nº. ____ e inscrito no CPF sob nº. ______, doravante denominada 

CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo arquivado na Superintendência de 

Licitação, resolvem celebrar o CONTRATO Nº XX/201X, decorrente da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

N. XX/201x, conforme descrito no Edital e seus Anexos, sujeitando-se as partes às normas 

constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. Este Instrumento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. XX/201X que passa a fazer parte integrante do presente Contrato, 

juntamente com a proposta da CONTRATADA, vinculado à Lei n. 8.666 de 21/06/93 e alterações, 

regulando suas cláusulas, bem assim nos casos omissos, pelos preceitos de direito público, 

aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado e as estabelecidas neste instrumento, bem como nos demais documentos acostados no 

PROCESSO GESPRO Nº. xx/201x. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. O presente Termo de Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS de AMPLIAÇÃO E REFORMA do Ginásio Poliesportivo “FIOTÃO”, 

adequando suas dimensões, da quadra,  às dimensões oficiais, com aumento da capacidade de 
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torcedores e a inclusão de novos  espaços para múltiplas atividades,  como administrativas, cursos 

diversos,  danças folclóricas,  exposições  de artesanatos local, e um pequeno palco para 

apresentações artísticas diversas, aumentando sua área construída para um total de 3.135,92 m², 

conforme projeto e planilhas anexo a este Projeto Básico, através de contratação de empresa 

especializada na execução dos serviços, para atender às necessidades do objeto desta licitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços objeto desta contratação serão executados neste MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, nos locais especificados no memorial descritivo dos projetos os quais fazem parte 

integrante deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. Os serviços contratados sob a forma de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 

do tipo Menor Preço, de acordo com o Projeto constantes no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 

0X/201X, atendidas as especificações fornecidas pelo Município de Várzea Grande/MT, devendo a 

CONTRATADA alocar todos os equipamentos, pessoal e material necessários, e que tomará todas as 

medidas para assegurar um controle de qualidade adequado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, que se iniciará 

a partir da assinatura e emissão de Ordem de Execução dos Serviços. No exclusivo interesse da 

Administração, esta poderá emitir quantas Ordens de Execução de Serviços, Ordens de Paralisação 

ou Ordens de Reinício de Serviços que se façam necessárias para o bom desenvolvimento das obras. 

5.2. O prazo contratual e de execução poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, 

na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR GLOBAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. DO VALOR GLOBAL 

6.1.1. O valor global estimado dos serviços – a somatória dos preços unitários dos serviços, 

multiplicados por suas respectivas quantidades, listados na planilha em anexo – é de R$ 

5.619.005,53 (cinco milhões, Seiscentos e dezenove mil, cinco reais e cinqüenta e três 

centavos). Contemplando todos os serviços e quantidades apresentados no Projeto de AMPLIAÇÃO 

E REFORMA do Ginásio Poliesportivo “FIOTÃO”. 

 

6.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.2.1. Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos das 

seguintes classificações orçamentárias: 
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Secretaria Municipal de ---------- 

Dotação Orçamentária:  

Projeto/Atividade:  

Natureza da Despesa:  

Fonte:  

 

PDI – Objetivo:  

Indicador:  

Meta:  

Iniciativa:  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

7.1. Apresentar no quadro pessoal, técnicos capacitados e qualificados para execução dos serviços 

previstos no objeto desta licitação; 

7.2. Dar condições aos colaboradores e técnicos designados para executarem os serviços 

supramencionados, obrigatoriamente: Equipamento para Proteção Individual (EPI), crachás e 

uniformes com logomarca da CONTRATADA identificando os mesmos no local de trabalho, bem como 

a visualização para a população local, transeuntes e engenheiros fiscais; 

7.3. Prestar esclarecimentos concernentes ao objeto desta licitação, quando solicitados pela 

CONTRATANTE e demais órgãos contratadores; 

7.4. Assumir responsabilidade e ônus pelo recolhimento de todos os impostos bem como: taxas, 

tarifas, contribuições, emolumentos e demais tributos que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto desta licitação; 

7.5. Permitir e assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar os serviços objeto desta licitação; 

7.6. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus colaboradores, diretamente à 

SMVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PMVG ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo; 

7.7. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

objeto desta licitação, sem prévia autorização da SMVO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE E LAZER - PMVG; 

7.8. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à SMVO/ SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - PMVG ou a terceiros em razão de ação ou 

omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

7.9. Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, inclusive acidentes que possam vir a acontecer no local e em função da obra, 

aos contratados pela empresa, transeuntes e outros, ocorridos por sua culpa ou dolo, ou de qualquer 
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de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, 

ligadas ao cumprimento deste Projeto Básico e do Edital; 

7.10. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste Projeto Básico e no Edital. 

7.11. Manter durante a execução da obra Técnico em segurança do trabalho obedecendo aos 

critérios e normas do ministério do trabalho e da legislação vigente. 

7.12. A contratada deverá ao final da obra entregar o Asbuilt para a contratante. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

8.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom cumprimento do contrato; 

8.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais; 

8.3. Solicitar à licitante vencedora e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento da execução desta licitação e anexar aos autos 

do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 

providências; 

8.4. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes do objeto contratual 

executadas com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 

8.5. Atestar o recebimento provisório da execução ao finaldos serviços e aplicação dos materiais 

objeto desta licitação; 

8.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas datas estipuladas no instrumento contratual; 

8.7. Emitir o termo de recebimento definitivo de execução da obra até 90 dias do recebimento 

provisório. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS EXIGÊNCIAS DA CONTRATANTE 

9.1. Todos os serviços serão determinados, orientados e fiscalizados pela SMVO/SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER -Várzea Grande, através do(s) fiscal(is) da 

obra por elas indicados;  

9.2. Não será permitida abertura de frentes de serviços sem a prévia autorização da fiscalização; 

9.3. Os serviços serão executados conforme programação e indicação estabelecidas pelos 

fiscais/SMVO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - VG; 

9.4. Os serviços a serem executados, serão definidos conforme apresentação em notas de serviços, 

devidamente homologados pela SMVO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER - VG; 

9.5. Os serviços executados em conformidade com as práticas de engenharia serão indicados pelos 

engenheiros fiscais e a Contratada deverá refazê-los de imediato e sem ônus a Contratante; 
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9.6. Os materiais considerados com defeito, má qualidade e em não conformidade com as 

exigências das Normas Técnicas Brasileira serão indicados pela fiscalização e deverão ser retirados 

do canteiro de obras no prazo máximo de 24 horas; 

9.7. Os serviços realizados após o expediente normal de trabalho (caso ocorram) obedecerão, os 

mesmos da tabela de preços contratados no processo de licitação, sem alteração dos valores 

estabelecidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

10.1. Todos os serviços serão determinados, orientados e fiscalizados pela SME/SMVO/Várzea 

Grande, através do(s) fiscal(is) da obra por ela indicados;  

10.2. Não será permitida abertura de frentes de serviços sem a prévia autorização da fiscalização; 

10.3. Os serviços serão executados conforme programação e indicação estabelecidas pelos 

fiscais/SME/SMVO/VG; 

10.4. Os serviços a serem executados, serão definidos conforme apresentação em notas de 

serviços, devidamente homologados pela SME/SMVO/VG; 

10.5. Os serviços executados em conformidade com as práticas de engenharia serão indicados pelos 

engenheiros fiscais e a Contratada deverá refazê-los de imediato e sem ônus a Contratante; 

10.6. Os materiais considerados com defeito, má qualidade e em não conformidade com as 

exigências das Normas Técnicas Brasileira serão indicados pela fiscalização e deverão ser retirados 

do canteiro de obras no prazo máximo de 24 horas; 

10.7. Os serviços realizados após o expediente normal de trabalho (caso ocorram) obedecerão, os 

mesmos da tabela de preços contratados no processo de licitação, sem alteração dos valores 

estabelecidos. 

10.8 A vigência do contrato será de 365(trezentos e sessenta e cinco) dias podendo ser prorrogado 

na forma da Lei. 

10.9 O período para execução da obra objeto deste Contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias, 

a contar do recebimento da ordem de serviço pela licitante vencedora. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO 

11.1. O pagamento das medições será efetuado pela Contratante, através de medições mensais com 

base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela 

contratada. 

11.2. Obedecido o cronograma e as solicitações da fiscalização, será procedida à medição dos 

serviços. Atestada a conformidade destes pela fiscalização, o contratado deverá apresentar a Nota 

Fiscal emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

11.3. Será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data final da 

emissão do aceite da nota fiscal pela fiscalização. 
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11.4. Se o pagamento da medição dos serviços de cada período ocorrer após o 30º (trigésimo) dia 

de sua realização, por motivo não imputável à Contratada incidirá sobre o valor da mesma 

atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de 

cada parcela até a data do efetivo pagamento. 

11.5. O pagamento da fatura fica condicionado à comprovação pela contratada de regularidade 

fiscal, bem como dos seguintes documentos: 

a) Matrícula/Cadastro específico da obra de construção civil no INSS; 

b) Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, 

correspondente ao mês da última competência vencida;  

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam 

dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

d) O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a 

comprovação da apresentação do seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo 

o período de execução da obra, como também a apresentação do comprovante de prestação 

da garantia de execução do contrato de 5% (cinco) por cento. 

11.6. Todas as deduções legais permitidas deverão ser devidamente comprovadas e estar 

consignadas na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada. 

11.7. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou 

obra e não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 

11.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da contratada, esta 

será formalmente comunicada pela fiscalização de sua situação, para que apresente justificativa e a 

comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou a pendência, ficará 

sujeita ao enquadramento nos motivos do artigo 78 da Lei n.8.666/93. 

11.9. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE os encargos moratórios à taxa nominal da 

poupança. A atualização financeira prevista neste item será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 

da ocorrência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MEDIÇÃO 

12.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, no final de cada 

período mensal, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês. Todavia, a primeira 

medição poderá ser realizada após a expedição da Ordem de Serviço, no final do mês em curso, e a 

última medição, após a conclusão do serviço ou da obra, independente do período mensal. 

12.2. As medições mensais constarão de folhas-resumo, contendo a relação dos serviços 

executados, as quantidades, unidades totais e parciais, conforme cronograma aprovado pela 

fiscalização. 
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12.3. Entre duas medições não poderá, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira 

medição e a última medição (Medição Final). 

12.4. A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços ou da obra será elaborada 

por Comissão de Engenheiros designados pela Secretaria de Viação e Obras/ SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - VG. 

12.5. As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado deverão 

ser encaminhadas pelo Eng. Fiscal à Secretaria de Viação e Obras/ SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER- VG. 

12.6. No processo de medição ou na prestação de contas, conforme o caso deverá constar a 

alíquota do ISS adotada pelo MUNICÍPIO. 

12.7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL – A administração da obra será paga proporcional às medições 

mensais até o limite do valor licitado, e não incidirá sobre os aditamentos e reajustes previstos em 

Lei.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

13.1. Os preços contratuais serão reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94 alterado pelo 

Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no artigo 3º e seu § 1º da Lei 10.192 de 

14/02/01, de acordo com os índices de Obras de Construção Civil – INCC, Coluna 6, fornecidos 

pela Fundação Getúlio Vargas, respeitada a periodicidade mínima legal, mediante a seguinte 

fórmula: 

 

                      R  = V (I - Io)  Onde: 

                                      Io 

 

R = Valor da parcela de Reajustamento procurado. 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato dos serviços ou obra a ser reajustado. 

Io = Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato. 

 

I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento 

da obrigação. 

 

13.2. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o reajuste 

será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º (primeiro) 

mês de cada período subseqüente de 12 (doze) meses. 

13.3. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes. 
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13.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

13.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituído, as partes elegerão um novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.  

13.6. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar a memória de cálculo referente ao reajustamento 

de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA 

14.1. O recebimento dos serviços, após sua conclusão, obedecerá ao disposto no artigo 73 e 74 da 

Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

14.2. O recebimento provisório do objeto será realizado mediante recibo. 

14.3. O recebimento definitivo do objeto será efetuado 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, 

observado o disposto no art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 

14.4. O prazo para o recebimento definitivo é de até 30 (trinta) dias, contados da data de emissão 

do recibo de recebimento provisório do objeto. 

14.5. A CONTRATADA deverá apresentar para fins do recebimento definitivo os seguintes 

documentos: 

14.5.1."As built" da obra, caso houver, elaborado pelo responsável por sua execução; 

14.5.2 Certidão negativa de débitos previdenciários específicos para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis. 

14.5.3. Alvará e/ou Habite-se, no que couber. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO SEGURO 

15.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, seguro contra riscos 

de engenharia com validade para todo o período de execução do objeto, o qual deverá cobrir 

eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas 

por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinárias.  

15.1.1. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos 

danos e prejuízos que causar à Administração, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da 

execução do objeto.  

15.1.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo 

estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o 

período de execução do objeto, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva 
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apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, 

da Constituição Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991. 

15.1.3. Em casos de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a Contratada responderá pelos 

danos e prejuízos que, eventualmente, causar a coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em 

decorrência da execução da obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

16.1. No ato da assinatura do contrato, objeto desta licitação, a empresa vencedora deverá prestar 

garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela adjudicado, no valor de R$ XXX (--------------), 

podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;  

16.2. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados 

no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação 

que rege a matéria. 

16.3. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

16.4. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será depositado junto ao 

Banco do Brasil, agência 2764-2, conta corrente nº 15485-7, com correção monetária, devendo o 

comprovante de depósito ser apresentado imediatamente, em original ou cópia autenticada, na 

Superintendência de Contratos, no Departamento Administrativo Financeiro, para lançamento 

contábil na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. 

16.5. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária, esta deverá conter 

expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou superior ao prazo de execução do contrato, 

a cláusula de atualização financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de 

inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

16.6. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado 

no Brasil, para ser cumprida e exeqüível na cidade de Várzea Grande/MT, devendo ter prazo superior 

ao futuro contrato em pelo menos 30 (trinta) dias. 

16.7. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX; 

16.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 

contratação.  

16.9. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou 

prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda 

reter créditos decorrentes do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais. 



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

 

PROC. ADM. N. 382786/2016                                                                                            CP N. 04.2016           

 

Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP 78.125.700 fone: (65) 3688.8020 Página 151 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados da data em que for notificada. 

16.11. No caso de rescisão do Contrato determinado por ato unilateral e escrito da Contratante, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.8666/93 (incisos XII e XVII havendo 

culpa da Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e dos valores 

das multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80 da Lei n.8666/93. 

16.12. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 

n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos 

devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei n. 

8.666/93). 

16.13. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada ou restituída após 

a execução do contrato, conforme disposto no §4º do art. 56 c/c §3º do art. 40 da Lei 8.666/93, 

devendo o representante da empresa Contratada entregar requerimento, dirigido ao Prefeito(a) 

Municipal. 

16.14. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento do 

interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso, o valor da Garantia será 

calculado sobre o valor do Contrato ajustado à época da solicitação. 

16.15. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo 

de 2% (dois por cento). 

16.16. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 

incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.17. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

16.18. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, 

quando couber. 

16.19. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante 

termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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b) no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a 

ocorrência de sinistros; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

17.1. A garantia da obra é de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme 

previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. É obrigação da CONTRATADA a reparação dos vícios 

verificados dentro do prazo de garantia da reforma, tendo em vista o direito assegurado à 

Administração pelo art. 618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da Lei nº 8.666/93 e 

o art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE 

18.1. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os 

constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, 

e no que couber, as demais normas pertinentes, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. O acompanhamento e a fiscalização deste termo contratual, ficará a cargo da 

CONTRATANTE, juntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E LAZER, que, designa para este ato, o servidor – Engenheiro Civil Sr. Vinicius José 

Correa de Magalhães, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n°. 1999708-6 

SSP/MT e inscrito no CPF sob o n° 022.174.231-00, CREAMT 034715 e a servidora a 

servidora – Arquiteta Sra. KARINA CRISTINA DE ARRUDA, portador (a) da cédula de identidade 

RG nº. 1340687-6 órgão emissor: SSP/MT inscrito (a) no CPF sob nº. 961.088.781-34 nos 

termos do Artigo 67 da Lei n°. 8.666 de 21 de Junho de 1991 e suas alterações posteriores.  

19.2. A contratante deverá fiscalizar, através do fiscal do Contrato, como lhe aprouver e no seu 

exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as 

deficiências porventura existentes e comunicar, por escrito diretamente à contratada, todas e 

quaisquer irregularidades ocorridas com os empregados desta, afim de que sejam tomadas as 

devidas providências. 

19.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

preposto. 

19.4. Os fiscais do contrato anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
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envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou vícios observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

20.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 caput, incisos I e II e 

demais parágrafos da Lei n.8.666/93, desde que haja o interesse da CONTRATANTE, com a 

apresentação das devidas justificativas. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

21.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na lei n°. 8.666 de 

21/06/93 e suas alterações posteriores, artigos 79 e 80. 

21.1.1. A rescisão contratual poderá ser: 

a) Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

b) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja 

culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, quando os 

houver sofrido; 

c) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas no art. 

80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

21.2. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública, em caso de 

inexecução total ou parcial, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 

nos termos o art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

21.3. No caso de rescisão provocada pelo inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE 

poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes deste Contrato até o valor dos prejuízos 

causados, já calculados ou estimados. 

21.4. No procedimento que visa a rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE 

adotar, motivadamente, providências acautelatórias. 

21.5. Na hipótese de sinistro, abandono de obra, falência da CONTRATADA ou rescisão unilateral, os 

valores dos insumos que porventura já tenham sido adquiridos pelo CONTRATANTE, por força de 

contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores 

atuais, dos contratos posteriormente firmados para continuação da execução deste objeto.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 

22.1. A contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra por ela 

executada. 
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22.2. Durante a execução da obra, verificada a existência de quaisquer falhas que importem em 

prejuízo ao Município ou a terceiros, serão considerada como inexecução parcial do contrato, sendo 

que, tal medida não exclui à contratada as sanções previstas de responsabilidade criminal e civil por 

danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

22.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem a 

justificativa aceita pelo Município e resguardadas as disposições dos arts. 86 a 88 da Lei n.8.666/93 

acarretará a aplicação das seguintes sanções administrativas:  

22.3.1.ADVERTÊNCIA, nos casos de desatendimentos das determinações regulares dos 

engenheiros fiscais do contrato, assim como a de seus superiores, ou nos casos de descumprimento, 

doloso ou culposo do cronograma físico financeiro, e nos demais casos de inexecução parcial do 

contrato; 

22.3.2. MULTA, nos seguintes valores: 

a) de 0,33% (zero vírgula trinta e três) por cento, ao dia, incidente sobre o valor da parcela da obra 

ou serviço em atraso, em até 30 (trinta) dias; 

b) de 10% (dez) por cento, sobre o valor da parcela da obra ou do serviço em atraso por período 

superior ao previsto no item anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c) de 15% (quinze) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em casos de subcontratação 

não autorizada pelo MUNICÍPIO; 

d) de 20% (vinte) por cento, calculada sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

e) de 0,5% (zero vírgula cinco) por cento, calculada sobre o valor da contratação, por infração a 

qualquer das demais cláusulas ou condições previstas no edital, no contrato, ou na legislação que 

disciplina a contratação, exceto quando for objeto das sanções previstas nos itens seguintes. 

22.3.3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a) Subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou serviço contratado, associar-se com outrem, ceder 

ou transferir, total ou parcial o objeto do contrato, bem assim a sua fusão, cisão ou incorporação, 

em todos os casos sem que ocorra a prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, formalizada por 

meio de termo de aditamento ao contrato; 

b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; 

c) Afastar ou procurar afastar licitantes, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo, se sujeita à mesma penalidade, o licitante que se 

abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. 

22.3.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE pelo período de até 5 (cinco) anos para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, nos seguintes casos: 

a) Obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alterações ou modificações 

contratuais, inclusive prorrogações contratuais em prejuízo ao erário público; e, 
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b) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 

decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 

22.3.5. A aplicação das sanções previstas neste edital ou no contrato não exclui a possibilidade de 

responsabilização do licitante ou da contratada por eventuais perdas e danos causados à 

Administração. 

22.3.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação da aplicação da penalidade. 

22.3.7. O valor da multa poderá ser descontado do valor total da nota fiscal ou do crédito existente 

no MUNICÍPIO, em favor da CONTRATADA, desde que figure como contratado exclusivamente a 

mesma CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 

diferença será cobrada na forma da lei. 

22.3.8. As multas e outras sanções aplicadas pelo MUNICÍPIO, só poderão ser revistas ou afastadas, 

por ato motivado do Fiscal do Contrato, ratificado pelo Secretário de Viação e Obras. 

22.3.9. As sanções previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, desde que, para cada sanção, tenha sido apurada uma conduta individualizada e 

específica, vedada a aplicação de sanções cumulativas para uma mesma conduta, sem prejuízo de 

outras medidas cabíveis. 

22.3.10. Em quaisquer das hipóteses previstas nos itens anteriores deverá ser assegurado ao 

licitante ou à contratada o contraditório e a ampla defesa. 

22.3.11. Constatado pelo MUNICÍPIO quaisquer das situações acima previstas para aplicação das 

sanções de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, o licitante ou a contratada deverá ser notificado, por escrito, 

sobre as irregularidades em que incorreram, sendo-lhes assegurado vista do processo o qual foram 

produzidas as provas das irregularidades, bem assim facultada à apresentação de defesa, por 

escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme disposto no artigo 190 da Lei n.8.666/93. 

22.3.12. As inconsistências nos projetos básico e executivo, verificadas na realização do objeto 

desta licitação deverão ser comunicados à fiscalização, para fins de providências, junto à Empresa 

responsável pela sua elaboração. 

22.3.13. As sanções serão aplicadas mediante procedimento administrativo específico, que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa. 

22.3.14.A reabilitação da empresa será reconhecida, sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

22.3.15. As penalidades estabelecidas nos itens anteriores serão de competência do Secretário de 

Viação e Obras, e equipe de fiscalização. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
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23.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

24.1. A Contratada obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que 

se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de 

acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme 

redação introduzida pela Lei nº 9.648/98. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO 

25.1. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da CONTRATADA, a aceitação de qualquer uma 

destas operações ficará condicionada à analise pela CONTRATANTE do procedimento realizado, tendo 

presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a 

sub-rogação contratual. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA CESSÃO DO CONTRATO 

261. Não será admitida a cessão do contrato, salvo a hipótese de subcontratação autorizada pela 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

27.1. É vedada a subcontratação do principal do objeto, entendido este como o conjunto de itens 

para os quais foi exigida a apresentação de atestados de capacidade técnica operacional para fins de 

comprovação de execução de serviços com características semelhantes.  

27.2. A critério do MUNICÍPIO poderá a Contratada, sob o regime de responsabilidade solidária, 

subcontratar parte da obra ou serviço até o limite de 20% (vinte) por cento do valor global do 

contrato.  

27.3. Somente será permitida a subcontratação de serviços, e não de mão de obra isolada.  

27.4. A Contratada, ao solicitar a subcontratação deverá demonstrar e documentar que esta 

abrangerá, tão somente, etapas dos serviços, e que a subcontratação reforçará a capacidade técnica 

da contratada, que executará o principal do objeto por seus próprios meios, assumindo a 

responsabilidade integral pela qualidade dos serviços contratados.  

27.5. A empresa contratada deverá informar a subcontratação, previamente e por escrito à 

fiscalização do Contratante, e deverá apresentar as documentações a seguir relacionadas:  

27.5.1. Relação das obras/serviços a serem subcontratadas, Comprovação de possuir, em seu 

quadro funcional, profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir as obras que lhe forem 

subcontratadas.  

27.5.2. Comprovação de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da subcontratada;  



  

 ESTADO DE MATO GROSSO 

 MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  

 

PROC. ADM. N. 382786/2016                                                                                            CP N. 04.2016           

 

Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP 78.125.700 fone: (65) 3688.8020 Página 157 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

27.5.3. Declaração de que os diretores, responsáveis técnicos, sócios ou empregados da 

subcontratada não ocupam cargos comissionados da Prefeitura de Várzea Grande. 

27.6. É vedada à licitante vencedora, durante a execução do contrato, subcontratar empresas as 

quais participaram desta licitação e que foram consideradas inabilitadas ou desclassificadas as 

propostas neste certame.  

27.7. Qualquer atividade objeto de subcontratação somente poderá ser iniciada, mediante contrato 

firmado entre a empresa contratada e o seu Subcontratado, a apresentação de todos os documentos 

exigidos, com a ciência formal da fiscalização do Município.  

27.8. Deverá constar no contrato, a ser firmado entre a Contratada e a(s) Subcontratada(s):  

a) Que a empresa contratada é a única responsável por todas as obras executadas pela 

Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais eventos que 

envolvam o objeto desta Licitação;  

b) Cláusula especificando as parcelas das obras/serviços subcontratados discriminando suas 

quantidades e cronograma;  

c) Cláusula explicitando que as partes concordam com a emissão, pela fiscalização do Município ora 

contratante, de atestado técnico em documento único, contemplando as parcelas das obras 

efetivamente executadas pelas empresas. 

27.9. O contrato a ser firmado entre a Contratada e a Subcontratada será apresentado à fiscalização 

do Contratante, que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor ou 

ensejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza. 

27.10. É causa de rescisão contratual e aplicação de penalidades, a subcontratação sem a ciência 

escrita do Contratante.  

27.11. A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas - 

EST e Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no presente Edital e normas técnicas.  

27.12. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa 

contratada constantes deste edital e seus anexos.  

27.13. Caso a Subcontratada não atenda as exigências de qualidade e segurança na execução das 

obras subcontratadas, o MUNICÍPIO poderá desautorizar a subcontratação.  

27.14. O Contratante se reserva no direito de, após a contratação dos serviços, solicitar que a 

contratada forneça a lista de pessoal técnico e auxiliar da empresa, bem como de suas 

subcontratadas, para fins de comprovação de suficiência por ele realizada e de determinar a 

substituição de membros da equipe que não esteja apresentando a qualificação e o rendimento 

desejado. 

27.15. O Contratante se exime de quaisquer responsabilidades relativas à subcontratação, 

referentes a eventuais ações trabalhistas, decorrentes da subcontratação, inclusive caberá à 

Contratada assumir tal encargo. 
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27.16. A Contratada se compromete substituir a subcontratada, no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo-se o percentual originalmente 

contratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de 

rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que 

ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.  

27.17. A Contratada é responsável pela padronização, compatibilidade, pelo gerenciamento 

centralizado e pela qualidade de todos os serviços subcontratados para execução da obra.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

28.1. O presente contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação no Diário Oficial da 

União, nos termos do artigo 61 § único da Lei n°. 8.666/93, atualizada. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO FORO 

29.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 

resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do 

art. 60 da Lei n°. 8.666 de 21/06/93. 

 

Várzea Grande/MT; XX de X de 201X. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS 

 

NOME:.....................................................................................CPF:.......................................  

 

NOME:.....................................................................................CPF:....................................... 

 

ANEXO 

MINUTA – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DO CONTRATO 

 

AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Avenida Castelo Branco, n.2.500, bairro Água Limpa, Várzea Grande MT. 

Carta de fiança - R$.............  
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1. Pela presente, o Banco..............................., CNPJ n....................., com sede à rua 

....................................... da cidade ...................... do Estado de ................. por seus 

representantes infra-assinados, declara-se fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos 

benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa ...................... sediada à 

rua ......................................... da cidade ....................... do Estado ................... até o limite de 

R$ ................ (.......................................) para efeito de garantia para a execução do Contrato 

objeto do Edital n ....../.  

2. Este Banco se obriga, obedecido ao limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas 

as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pelo MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso 

administrativo ou judicial com respeito ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. 

3. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de 

ser este MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE compelido a ingressar em juízo para demandar o 

cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.  

4. Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese da afiançada depositar 

ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária, ou por nova carta de 

fiança, que seja aceita por este MUNICÍPIO.  

5. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n. ............ ou 

outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as 

determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem.  

6. Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por 

força de disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ......... do 

ano ..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembleia ................ realizada em ........... . 

Processo. 

7. A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo dos serviços pelo MUNICÍPIO.   

Local (       ), ................., ...... de .......... de ....  

Banco .........................................  

 

Obs.  

 

1) A carta deverá ser emitida em papel timbrado, devendo, ainda, estar com firma devidamente 

reconhecida.  

2) Deverá ser acompanhada de cópia do estatuto do emitente, se este for Sociedade Anônima ou 

cópia do contrato Social, se for Limitada. 

MINUTA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO (SEGURO-GARANTIA) - CONTRATO 
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Por este Seguro-Garantia,............................... (nome e endereço do Contratado) como 

Principal (daqui por diante chamado “o Contratado”) e............................................ (nome, título 

legal e endereço da Seguradora ou Companhia de Seguros) como Seguradora (daqui por diante 

chamado “a Seguradora”), estão segura e firmemente obrigados junto ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, com sede na avenida Castelo Branco, n.2.500, bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT., por 

um montante de R$ .........(......................................) (montante do Seguro-Garantia) como 

Beneficiário importância por cujo pagamento a ser feito bem e verdadeiramente nos tipos e 

proporções de moedas nas quais o Preço do Contrato é pagável, o Contratado e a Seguradora 

obrigam-se, bem como aos seus herdeiros, executores, administradores, sucessores e 

continuadores, em conjunto e separadamente, firmemente pelos termos presentes.  

Considerando que o Contratado sagrou-se vencedor da licitação objeto do Edital n.xxxx/xxx, 

para execução dos serviços de ..................................... de acordo com os documentos, planos, 

especificações e alterações a ele, os quais na medida aqui estabelecida, são deste feito parte 

integrante e são daqui por diante designados como o Contrato. Agora, consequentemente, as 

condições desta Obrigação são tais que, se o Contratado executar fielmente o dito Contrato, 

inclusive quaisquer alterações nele contidas, então esta obrigação perderá completamente o seu 

efeito, de outro modo ele permanecerá em pleno vigor e efeito. Quando quer que o Contratado 

possa estar, ou seja, declarado pelo Contratante como estando inadimplente em relação ao 

Contrato, tendo o Contratante se desincumbido das obrigações que ali são consignadas, a 

Seguradora poderá prontamente remediar a inadimplência ou prontamente fará o seguinte:  

(a) Completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições; ou  

(b) Obter uma proposta ou propostas de empresas qualificadas para submissão ao 

Contratante com vista a completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições e, uma vez 

tendo o Contratante e a Seguradora determinado qual a empresa com a proposta adequada e de 

preço mais baixo, promover um acordo entre tal empresa e o Contratante, além de, à medida que o 

trabalho progride, tornar disponíveis (mesmo que devesse haver uma inadimplência ou uma 

sucessão de inadimplência sob o Contrato ou Contratos de complementação arranjados sob este 

parágrafo) fundos Processo n. xxxx/xxxx, suficientes para pagar o custo de conclusão menos o Saldo 

do Preço do Contrato; porém não excedendo, incluído outros custos e danos pelos quais a 

Seguradora possa ser responsável conforme o que consta abaixo, o montante estabelecido no 

primeiro parágrafo deste. O termo “Saldo do Preço do Contrato”, conforme usado neste parágrafo, 

significará o montante total pagável pelo Contratante ao Contratado sob o Contrato, menos o 

montante adequadamente pago pelo Contratante ao Contratado; ou  

 (c) Pagar ao Contratante o montante exigido por ele para concluir o Contrato de acordo com 
os seus termos e condições até um total que não ultrapasse o montante deste Seguro-Garantia.  

A Seguradora não será responsável por uma importância maior do que a penalidade 
especificada neste Seguro-Garantia.  
 Nenhuma ação judicial relativa a este Seguro-Garantia será ajuizada antes de esgotado um 
ano da data de emissão do Certificado de Responsabilidade por Defeitos.  
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 Nenhum direito a ação decorrerá deste Seguro-Garantia em favor de ou para o uso de 
qualquer pessoa ou corporação que não o Contratante aqui designado ou os seus herdeiros, 

executores, administradores, sucessores e continuadores.  
 Este Seguro-Garantia permanecerá válido para todos os efeitos, até o 60º (sexagésimo) dia 
após a emissão do Termo de Aceitação Definitivo dos serviços decorrentes do contrato ora segurado. 
   
Local e data 
 
Assinatura................................................ Assinatura.................................................  

Em nome de.............................................. Em nome de...............................................  
Por............................................................ Por.............................................................  
 

 
Testemunhas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PUBLICAN. 04/2016 

 

O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, por meio da Comissão Permanente 

de Licitação designada pela Portaria n. 367/2015, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade de CONCORRENCIA PÚBLICA na 

forma MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL, cujo objeto contratação de empresa especializada para execução das obras de 

ampliação e reforma do Ginásio Poliesportivo “FIOTÃO”, adequando suas dimensões, da 

quadra,às dimensões oficiais, com aumento da capacidade de torcedores e a inclusão de 

novos espaços para múltiplas atividades,como administrativas, cursos diversos,  danças 

folclóricas,  exposições  de artesanatos local, e um pequeno palco para apresentações 

artísticas diversas, aumentando sua área construída para um total de 3.135,92 m², conforme 

projeto e planilhas anexo ao Projeto Básico, conforme edital e anexos.A realização esta 

prevista para o dia 04 de agosto de 2016, às 08h30min (horário local). O Edital completo 

está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande - 

Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 08h00min às 18h00min, sito à Avenida 

Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante pagamento dos custos de R$ 0,13 

por cópia não restituível, gratuitamente no site: www.varzeagrande.mt.gov.br.  

Várzea Grande-MT, 01 de julho de 2016.  

 

 

 

 

 

SILVIO APARECIDO FIDELIS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 
 


