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EDITALEDITAL1  

TOMADA DE PREÇOS N. 05.2016 

GESPRO N. 383658/2016 
 

01. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, através do Fundo Municipal de Saúde de Várzea Grande, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n. 11.364.895/0001-60, por meio da Comissão Permanente 

de Licitação – CPL, designada pela Portaria n. 025/2016, comunica aos interessados que realizará na data, 

horário e local abaixo indicado nos termos das Leis n.s. 8.666/93, 8078/90, LC n.123/06, LC 147/2014, Lei 

Municipal 3.515/2010 e demais legislações complementares, TOMADA DE PREÇOS N. 05/2016, do tipo 

“MENOR PREÇO”, sob o regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme as 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

SESSÃO PÚBLICA 

Data: 26/09/2016 

Horário: 10h00min (Fuso horário local) 

Observação: Neste dia e horário será iniciado o credenciamento. 

A abertura dos envelopes de habilitação opera a preclusão do direito de credenciamento e participação 

na licitação. 

 

Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - SALA DE LICITAÇÕES 

Avenida Castelo Branco n. 2.500, Bairro Água Limpa, CEP n.78.125.725, Várzea Grande-MT. 

e-mail: pregaovg@hotmail.com página institucional: www.varzeagrande.mt.gov.br – link: “Secretaria 

de Administração - Licitações” 

Telefone n.: (65) 3688 – 8020 

Dia e horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 08h00min às 18h00min. (Várzea 

Grande-MT). 

O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados para consulta e/ou aquisição, no 

setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande ou gratuitamente através de nossa página 

institucional. 

Observação: As respostas às solicitações, dúvidas, esclarecimentos e questionamentos, relativas ao 

Edital e seus anexos, inclusive de natureza técnica, serão divulgadas pela CPL por meio de 

disponibilização na página institucional, cabendo as licitantes o acompanhamento permanente. 

 

02.   TIPO E REGIME DE LICITAÇÃO: 

2.1. A presente licitação obedecerá ao TIPO MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme o inciso I do parágrafo 1º do artigo 45 e alínea “a” Inciso II 

do artigo 10 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

03.   DO OBJETO: 

mailto:pregaovg@hotmail.com
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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3.1. A presente tomada de preços tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UTI ADULTO, 

INFANTIL, NEONATAL E O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, EM CONFORMIDADE COM AS PLANILHAS QUANTITATIVAS, OS PROJETOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E MEMORIAIS DESCRITIVOS, conforme edital e anexos. 

3.1.1 As especificações dos serviços, condições de execução e localidades deverão ser realizados de 

acordo com o Projeto Básico anexo I, memorial descritivo, projetos, planilhas e demais anexos deste 

edital.  

 

3.2. DOS ANEXOS: 

3.2.1. Compõem o presente instrumento convocatório os seguintes anexos:  
Anexo I – Projeto Básico e anexos 

Anexo II – Modelo Espelho da Proposta e Preços;  

Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no Art. 7.º, XXXIII da Constituição Federal;  

Anexo IV – Termo de Renúncia Condicional ao Direito de Interposição de Recursos;  

Anexo V – Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte.  

Anexo VI - Declaração Inexistência de Fato Impeditivo  

Anexo VII - Declarações de Responsabilidade 

Anexo VIII – Minuta do contrato 

 

04.  DO VALOR E FONTE DOS RECURSOS: 
4.1. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão a conta da seguinte Dotação Orçamentária.  

 

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA FONTE META/INDICADOR 

PDI 

2144 3.3.90.39 304/204/1002 2.2.5 

4.2 O valor estimado total deste certame é de R$ 766.135,62 (setecentos e sessenta e seis mil e cento e 

trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme cronograma físico-financeiro (anexo II do TR), sendo 

R$ 545.530,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e trinta reais) referente à Emenda 

Parlamentar e o valor de R$ 220.605,62 (duzentos e vinte mil e seiscentos e cinco reais e sessenta e dois 

centavos) referente a contrapartida do Município de Várzea Grande-MT. 

 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

5.1 Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem as condições deste Edital e seus anexos, 

apresentarem proposta na data, prazo e local indicado no preâmbulo deste instrumento convocatório, bem 

como no aviso de licitação. 

5.1.1 A licitante poderá efetuar o pré-cadastramento na Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande MT, até o terceiro dia anterior à data marcada para a abertura, ou atender o disposto no 

“art 22 § 2
o
  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
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atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento 

das propostas, observada a necessária qualificação”. 

5.2 A empresa interessada em participar poderá enviar sua proposta ou encaminhar a mesma por meio de seu 

representante legalmente documentado para tanto. 

5.3 Quaisquer manifestações em relação à licitação no momento da abertura do certame, no caso de 

representante legal, fica condicionada à apresentação de documento de identificação e instrumento público 

ou particular de procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia autenticada do contrato social. 

5.3.1. Em se tratando de dirigente, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa. Esta documentação 

que comprova a legitimidade do representante deverá ser apresentada fora do invólucro na sessão de 

abertura. 

5.3.2. 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 mesma. 

5.3.3. Poderão estar presentes, mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas 

um único representante poderá se manifestar durante a realização do certame, restando aos demais à 

condição de mero espectador. 

5.3.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

5.4. Será vedada a participação: 

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. empresário impedido de licitar nos moldes do artigo 7º da lei n. 10.520/02; 

IV. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

V. empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão; 

VI. empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou 

incorporação; 

VII.  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; 

VIII. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

IX. sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 

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

XI. 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; 

XII. que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 
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5.5. Em hipótese alguma 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 § 3º da Lei Federal 8.666/93, lei de Licitações.  

5.6. As MICROEMPRESAS 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 sob pena de não ser concedido os benefícios da Lei Complementar n. 

123/2006, c/c com a lei n. 147/2014. 

5.7. As empresas que forem beneficiárias da Lei Complementar n. 123/2006 e 147/2014, que estiverem com 

a documentação fiscal vencida, deverão requerer juntamente com a declaração, a entrega da documentação 

regular caso seja vencedora do certame. 

 

06. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

6.1. A Documentação de habilitação e proposta deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes distintos e 

separados, endereçado a Comissão Permanente de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome da 

empresa licitante, nº do envelope, titulação do seu conteúdo, o número do Edital, dia e hora do certame e o 

nome do objeto em licitação, conforme modelo abaixo: 

 

 O Envelope I deverá ser apresentado conforme acima e conter: 

                               

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO e CNPJ 

ENVELOPE Nº. I- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. 05/2016 

DATA 26/09/2016 às 10h00min HORAS 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

 

O Envelope II deverá ser apresentado conforme acima e conter: 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA E ENDEREÇO e CNPJ. 

ENVELOPE Nº. II- PROPOSTA DE PREÇOS 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. 05/2016 

DATA 26/09/2016 às 10h00min HORAS 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

6.2. Todos os volumes deverão ser adequadamente encadernados, com 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, nº do Edital e o 

nome do objeto em licitação. 
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6.3. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e 

inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

6.4. 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. 

 

6.5 DA RENÚNCIA CONDICIONADA AO DIREITO DE RECURSO  
 6.5.1. Visando agilizar o procedimento licitatório, exclusivamente para atender ao Interesse Público, 

evitando a espera desnecessária do decurso de prazo recursal na FASE HABILITATÓRIA, os licitantes, 

NÃO PRESENTES ou NÃO REPRESENTADOS ATRAVÉS DE CREDENCIAMENTO, PODERÃO, NO ENVELOPE 

Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – FACULTATIVAMENTE, incluir TERMO DE RENÚNCIA 

CONDICIONAL AO DIREITO DE RECURSO.  

6.5.2. O documento descrito no item 6.5.1 refere-se exclusivamente à FASE HABILITATÓRIA DO 

CERTAME e SOMENTE TERÁ VALIDADE CASO O LICITANTE SEJA DECLARADO HABILITADO, caso 

contrário, PERMANECERÁ INTACTO O SEU DIREITO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.  

6.5.3. Os licitantes poderão utilizar-se do modelo de TERMO DE RENÚNCIA CONDICIONAL AO DIREITO 

DE RECURSO, de que cuida o ANEXO IV deste edital. 

6.5.4. A não apresentação do documento descrito no item 6.5.1, NÃO ACARRETARÁ QUALQUER 

PREJUÍZO AO LICITANTE, permanecendo inalterado o seu direito a interposição de recurso, SENDO 

CERTO QUE, AINDA QUE UM ÚNICO PARTICIPANTE NÃO ESTEJA PRESENTE E NÃO TENHA FEITO USO DA 

PRERROGATIVA DE QUE TRATA ESTA CLÁUSULA, SERÁ AGUARDADO, NESTE CASO, O PRAZO 

RECURSAL, salvo se em outro documento houver manifestado sua renúncia ao direito de recurso.  

6.5.5. Verificando a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES que todos os licitantes não presentes ou 

não representados por agente credenciado encontram-se habilitados e fizeram juntar o documento de 

que trata o item 6.5.1.ou qualquer outro em que manifeste sua renúncia ao direito de recurso, e ainda, 

que entre os presentes, todos declinaram a este direito na fase HABILITATÓRIA, dará seqüência ao 

certame com abertura das propostas. 

 

07. DA VISITA TÉCNICA: 

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante deverá realizar vistoria no local de 

execução dos serviços, de segunda a sexta–feira, acompanhado por servidor designado para esse fim, 

devendo efetuar o agendamento da visita através do telefone (65) 98444.1228, no horário de 08h00  ás 

12h00 e de 14h00 às 17h00. 

7.2. Após a visita, o licitante deverá preencher a Declaração e Vistoria, em papel timbrado da empresa ou com 

carimbo do CNPJ, que deverá ser apresentada como documento de habilitação técnica. 

7.3 O prazo para vistoria iniciar-se-á no útil seguinte ao da publicação do edital, estendendo-se até o dia 

anterior a data prevista para a abertura da sessão publica. 
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7.3 Caso a licitante, por algum motivo, entenda não ser necessária a visita ao local da obra, deverá 

apresentar, junto aos documentos de qualificação técnica, a declaração de renuncia, em papel timbrado ou 

com carimbo do CNPJ da empresa, onde comprove ter pleno conhecimento do local e condições de execução 

das obras e serviços, e, assumindo inteira responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos ou erros no 

dimensionamento da proposta e ou na execução da obra.. 

 7.4. A visita técnica terá por finalidade:  

a) conhecimento das áreas e condições locais pertinentes à formulação da proposta;  

b) elucidação de dúvidas e, ou, informações técnicas necessárias a formulação da proposta. 

08. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

8.1 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 inseridos no envelope que deverá ser entregue 

lacrado, identificado com o n.01, devendo constar toda à documentação a seguir listada.  

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

8.2.1. Cópia autenticada da Cédula de Identidade ou outro documento de identificação dos responsáveis 

legais da empresa; 

8.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

8.2.3. Cópia autenticada do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social com todas as alterações e ou 

Consolidado em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão competente, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

8.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da Diretoria em 

exercício. 

8.3. REGULARIDADE FISCAL: 

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

8.3.2 Inscrição 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; 

 8.3.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

a. Federal: Certidão Unificada Negativa ou Certidão Unificada Positiva com efeito negativo de 

Tributos Federais e Previdenciários, conforme Portaria 358 de 5 de setembro de 2014. Ainda 

será aceito, a apresentação das mesmas separadamente, desde que válidas;  

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; 

8.3.4 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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8.3.5 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. 

8.3.6 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); 

8.3.7 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). 

 

8.3.8 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição; 

8.3.9 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

cinco dias úteis, a contar da lavratura da ata da sessão de abertura do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da administração municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas com efeito de certidão negativa; 

8.3.10 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item acima, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à 

convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos. 

8.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

8.4.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física. 

8.4.1.1 Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas 

tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor. 

8.4.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

8.4.3 O balanço quando escriturado em livro digital deverá vir acompanhado de “Recibo de entrega de 

livro digital”. Apresentar também termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis. 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis: 

8.4.4 Quando se tratar de empresas S/A: Balanço Registrado na Junta Comercial e publicado no Diário 

Oficial e/ou jornais de grande circulação (Art. 289, caput e parágrafo 5º da Lei nº 6404/76); 

8.4.5 Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Balanço acompanhado das cópias dos 

Termos de abertura e encerramento, extraídos do Livro Diário, (Art. 5º, § 2º do Decreto Lei nº 486/69), 

devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e/ou em outro órgão 

equivalente, contendo a identificação e assinaturas legíveis do proprietário e/ou responsável pela 

http://www.trt23.jus.br/
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administração da empresa; Identificação e assinaturas legíveis do responsável contábil da empresa, 

devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade); 

8.4.6 As microempresas e as empresas de pequeno porte, que preencham as condições estabelecidas 

no art. 34 da Lei n.º 11.488/07, estão dispensadas do balanço patrimonial apenas para fins fiscais. 

Assim, para a presente licitação, é OBRIGATÓRIA a apresentação desta peça, dispensando-se apenas a 

publicação e a sua transcrição no livro diário; 

8.4.7. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência 

de sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados em conjunto 

com outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. Portanto, 

havendo indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 

8.666/93. Caso constatada a participação de um mesmo sócio em mais de uma empresa licitante, estas 

serão inabilitadas, podendo, ainda, serem declaradas inidôneas para contratar com a Administração 

Pública. 

8.4.8 Serão considerados aceitos, na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado 

apresentados em uma das seguintes formas: 

 Publicados em Diário Oficial; 

 Publicados em Jornal; 

 Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; e 

Observações: 

 - As empresas recém-constituídas, cujo Balanço Patrimonial ainda não seja exigível, deverão apresentar 

o Balanço de Abertura registrado na junta comercial, contendo carimbo e assinatura do representante 

legal da empresa e do contador. 

- 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. 

 

8.5 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

8.5.1 – Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa de direito público ou privado, 

devidamente registrado(s) na entidade competente (CREA ou CAU). Este deverá ser apresentado com a 

Certidão de Acervo Técnico - CAT, devidamente reconhecida pelo CREA, em nome do profissional 

responsável que pertença ao quadro permanente da licitante na data prevista para a entrega da 

proposta, comprovando a execução de serviços de características semelhantes e de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superiores ao objeto da presente licitação; 

8.5.2. – Comprovação do vínculo profissional que deverá ser feita mediante apresentação, no caso de 

empregados, de cópias autenticadas das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

ou da respectiva Ficha de Registro de Empregados, ou livro correspondente devidamente registrado no 

Ministério do Trabalho ou do contrato de trabalho. No caso de sócios, deverá a licitante apresentar cópia 

autenticada do Contrato social e a sua última alteração;  
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8.5.3 – Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacidade técnico-

profissional, deverão participar da obra e/ou serviço objeto da licitação, admitindo–se a substituição por 

profissional de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Secretaria 

Municipal de Saúde, devendo o mesmo ser devidamente inscrito no CREA ou CAU;  

8.5.4 – Carta de apresentação do(s) responsável(is) técnico(s) (engº civil, engº eletricista, engº 

trabalho, etc.) que se responsabilizará pelos serviços do objeto licitado, devendo o(s) referido(s) 

profissional(is) constar da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA ou CAU e ser o mesmo 

detentor do(s) atestado(s) apresentado(s) para o atendimento ao item 8.5.1; 

8.5.5 – Declaração de Vistoria ou de Renúncia, conforme item 7 (do termo de referência), que 

comprove ter, a licitante, pleno conhecimento do local e condições de execução da obra e serviços;  

8.5.6 – Declaração assinada por médico ou engenheiro de segurança de trabalho, indicando que a 

empresa cumpre com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho dos funcionários; 

8.5.7 – Junto à declaração, deverá acompanhar cópia do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional) e do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da empresa; 

8.5.8 – A documentação acima exigida poderá ser apresentada no original, cópia autenticada ou ainda 

cópia comum, desde que acompanhada pelo original, para apresentação à Comissão de Licitações que as 

autenticará; 

8.5.9 – Os documentos, quando não constarem sua validade expressa, serão aceitos pela Secretaria 

Municipal de Saúde quando emitidos com antecedência máxima de 90 (noventa) dias da data da 

apresentação do “Conjunto da Proposta” 

 

9. OUTROS DOCUMENTOS 

9.1 As licitantes deverão apresentar as seguintes declarações: 

9.1.1 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, para fins de 

cumprimento do disposto no § 2.º do art. 32, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e sob 

as penas da lei, que inexiste fato impeditivo a sua habilitação e, ainda, que se obriga a comunicara 

superveniência deste, caso venha a ocorrer;  

9.1.2. Declaração da licitante, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, 

caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no prazo previsto na minuta da 

ata de registro de preços; 

9.1.3. Declaração de não possuir em seu quadro pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) 

anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

CF/88 combinado com o art. 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.854 de 27/10/99; 

9.1.4. Declaração de que nos seus quadros não existe empregados, servidores púbicos exercendo 

funções de gerência, administração ou tomada de decisão, ou de qualquer outra; 

9.5. As empresas estrangeiras deverão fornecer a documentação equivalente, expedida no País onde o 

Licitante esteja legalmente estabelecido, que seja satisfatória para a Comissão Permanente de Licitação e que 

comprovem a sua habilitação, a fim de demonstrar a elegibilidade para a adjudicação do Contrato. 
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10. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 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). 

10.2 A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, conforme definido pelas planilhas 

anexas, não podendo os preços unitários serem maiores que os valores da coluna da mediana da Tabela 

SINAPI acrescido do BDI, segundo as orientações do TCU, com referência ao artigo 102, da Lei nº 

12.708/2012, com referência ao mesmo dispositivo legal. 

10.3 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos, além de outros que porventura possam 

constar do Edital, sob pena de desclassificação: 

a. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

b. Planilha Orçamentária objeto deste Projeto Básico, com preços unitários e totais por itens, em 

algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais; 

c. Preço global único; o qual será levado em consideração para julgamento das propostas. 

d. Valor global não superior ao valor global estimado; 

e. Especificação completa dos serviços cotados, de acordo com os projetos disponibilizados; 

f. Planilha de Composição do BDI; 

g. Prazos de execução dos objetos da licitação; 

h. Declaração expressa de que nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e 

custos; 

i. Razão social, endereço, telefone, e-mail, número do CNPJ e Inscrição Estadual; 

j. Declaração expressa de total concordância com os termos do Edital e seus Anexos; 

k. Nome, assinatura, RG e CPF do representante legal; 

l. Agência Bancária e número da conta corrente em nome da proponente; 

m. Planilha de Composição Unitária; 

10.4 – A proposta deverá, ainda, conter outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante, 

não podendo impor condições ou conter opções; 

 

11. DOS DIREITOS RESERVADOS À ADMINISTRAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PROPOSTAS  
 
11.1. Fica reservado à Administração, mesmo após a apresentação das propostas, o direito de:  

11.1.1 anular ou revogar a presente licitação, a qualquer tempo, mediante justificativa fundamentada, 

na qual se comprove a necessidade de tal procedimento;  
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11.2. As propostas que não atendam aos requisitos deste Edital ou que, mesmo atendendo, revelem-se 

despidas de condições técnicas, financeiras ou administrativas ao atendimento do seu objetivo, serão 

desconsideradas. 

11.3 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.  DOS PROCEDIMENTOS: 

12.1. 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. 

12.2. 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. 

12.3. 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. 

12.4. 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. 

12.5. 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. 

12.6. 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 todos os participantes, será abertos prazo recursal e o 

resultado publicado na forma da lei. 

12.7. 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.  

12.8. 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. A cópia da publicação ou o contra-recibo fará parte do 

processo licitatório. A conferência das propostas obedecerá ao disposto no item 13. 

12.9. 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. 
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12.9.1 Ultrapassada a fase de habilitação e aberta às propostas não cabem desclassificá-las por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecido após o 

julgamento. 

12.9.2 Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

12.9.3 Quando todas as propostas forem inabilitadas ou 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.   

13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO: 

13.1. As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem crescente de 

valores corrigidos. 

13.2. 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: 

13.2.1. As propostas que não atendam às exigências desta Tomada de Preço; 

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

inexequíveis, 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. 

13.2.3. A proposta que apresentar preços unitários superiores aos oferecidos pela Secretaria de Saúde/VG. 

13.3. 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. 

13.5. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande através do ordenador de despesa 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 se 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. 

13.6. 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 nº 8.666/93. 

 

 14.   DOS PRAZOS E DO LOCAL DE EXECUÇÃO: 
14.1 – O prazo de execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, será de 5 (cinco) meses, contados 

da data de emissão da Ordem de Início de Serviços, devendo a empresa contratada seguir os respectivos 

Cronogramas Físico-Financeiro (anexo II).   

14.2 – Serão descontados do prazo em questão apenas os dias de chuva excessiva e outros que, por motivos 

supervenientes, não permitam a execução dos trabalhos e desde que devidamente registrados no Diário de 

Obras e confirmados pelo Fiscal da Contratante.  
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14.3 - Para assinatura do Contrato: 
14.3.1. Homologado o resultado pela autoridade superior, adjudicando assim o objeto ao vencedor, e 

após a devida comunicação ao mesmo, terá 10 (dez) dias para assinatura do contrato, sob pena de 

decair o direito à contratação, observando–se ainda as estipulações do artigo 64 e parágrafos da Lei nº 

8.666/93.  

14.5 - Para Início: 

14.5.1 – A execução dos serviços deverá ser iniciada tão logo seja emitida a Ordem de Início de 

Serviços (OS), pela Coordenadoria de Projetos da Secretaria Municipal de Saúde. 

14.5.2 – Todos os serviços deverão ser executados obedecendo as Normas vigentes e procedimentos 

que garantam a segurança, a qualidade das construções e a boa prática da engenharia; 

14.5.3 – Para a execução do objeto, a empresa contratada deverá seguir os projetos arquitetônicos e 

demais complementares que constam em anexo, que fazem parte deste procedimento licitatório e 

outros que porventura se tornem necessários e que sejam devidamente aprovados pela contratante;  

14.5.4 – Após a entrega da Ordem de Início de Serviço a empresa contratada passa a ser responsável 

pela sinalização, bem como por eventuais acidentes e ou danos a terceiros, que venham ocorrer no local 

da obra em questão; 

14.5.5 – Todos os materiais ou serviços utilizados na obra deverão atender às exigências das Normas 

pertinentes bem como critérios de qualidade e observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos 

competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc., atentando–se o proponente, 

principalmente, às especificações técnicas, memoriais e projetos fornecidos; 

 

15.  DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO 

15.1. O contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação.  

15.2. Todo e qualquer gasto necessário ao fiel e perfeito acabamento e conclusão dos serviços, bem como os 

encargos previdenciários, sociais e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu 

transporte, serão de inteira responsabilidade da contratada.  

15.3. Quando e onde couber prestador de serviço especializado, além do que constar do objeto do edital, 

deverá ser escolhido mediante rigoroso critério de seleção.  

15.4. A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

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

comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 

contrato, seja por conta de alteração de pessoal ou qualquer coisa do gênero.  

15.5. Sem prejuízo de qualquer sanção prevista em lei ou neste edital, quando o licitante vencedor não 

assinar o termo de Contrato, no prazo e condições estabelecidas, é facultado ao Município convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, nas mesmas condições propostas pelo 
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primeiro classificado. Inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da comunicação 

prevista no artigo 81 da Lei da Lei Federal nº. 8.666/93 Federal nº. 8.666/93.  

15.6 O contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, tendo início na assinatura do Contrato e sua 

respectiva publicação. 

 

16. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

16.1 – Os serviços ou obra serão considerados concluídos depois de cumpridas todas as exigências dos 

projetos e do contrato, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalização julgar necessários; 

16.2 – Assim que a obra tenha sido concluída será emitido Termo de Recebimento Provisório assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias após a comunicação da contratada.  

16.3 - Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode ser 

efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses 

administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.  

16.4 - No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, sendo necessário o 

recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes. 

16.5 – A contratada deverá solicitar, de maneira formal, ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

da obra, o seu recebimento provisório acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de 

categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ções) e período de atuação de cada um; 

b) Cópia do diário da obra; 

c) Certidão Negativa de Débitos perante o INSS/CND; 

d) Certificado de Regularidade de Situação / CRS, junto ao FGTS; 

e) Alvará e/ou Habite-se, no que couber. 

16.6 – Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será procedido o recebimento definitivo, 

por comissão especificamente designada pela contratante, ocasião em que será lavrado o termo de 

recebimento definitivo; 

16.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, da 

licitação, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato; 

16.8 – A contratante toma posse do objeto do contrato após 03 (três) dias da data da formalização do Termo 

de Recebimento Provisório; 

16.9 - O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso de obras, o 

objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se 

o contratado tiver cumprido as exigências do instrumento convocatório e do contrato. 

16.10 - Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do CONTRATADO pela 

qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do 

Termo de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro. 

 

17. DA FISCALIZAÇÃO 
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17.1. 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. 

17.2. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços a serem contratados, caberá a servidora JUCIMARE 

CRISTINA MARTINS VIDRAGO, brasileira, casada, ensino superior completo, inscrita no CAU-MT nº. 60415-1, 

Coordenadora de Projetos, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1366481-6 SSP/MT, inscrita no CPF sob 

o nº. 913.497.611-68, Matrícula 109873, email: projetos.smsvg@hotmail.com, a qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

17.3. 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. 

17.4. 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. 

 

18.  DO PAGAMENTO: 

18.1 – O pagamento será feito nas condições estipuladas no instrumento contratual, conforme Cronograma 

Físico–Financeiro, em até 30 (trinta) dias após o fechamento das medições dos serviços concluídos, conforme 

item 10 do termo de referencia, a contar da data do recebimento da respectiva fatura e demais documentos, e 

o relatório de aprovação emitido pelo Fiscal do Contrato; 

18.2 – Nenhum pagamento será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde sem que antes seja procedida 

prévia e necessária consulta para a comprovação de regularidade fiscal. 

18.3 – O pagamento será creditado em favor do fornecedor, por meio de ordem bancária contra qualquer 

banco indicado na Proposta devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número 

da conta corrente em que deverá ser efetivado o Crédito.  

18.4 – Serão descontadas da fatura da contratada, eventuais multas aplicadas ao município de Várzea Grande 

– MT, pela inobservância de normas e posturas municipais, de segurança do trabalho ou quaisquer outras 

decorrentes dos serviços objeto deste Projeto Básico. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

19.1 – Executar os serviços objeto do presente Projeto Básico, observando de modo geral, as Especificações e 

Normas Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos serviços 

contratados, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações de 

fiscalização e, quando houver, da Supervisão dos Órgãos Ambientais; 

19.2 – Manter no canteiro de obras um responsável técnico, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

durante todo o período de execução e em período integral, profissional este que deverá estar devidamente 
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registrado no quadro de funcionários da empresa vencedora ou com contrato de prestação de serviços entre as 

partes; 

19.3 – Manter no local das obras/serviços um livro “Diário de Obras”, no qual serão feitas anotações 

referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão de obra, etc., como também 

reclamações, advertências, imprevistos e, principalmente, problemas de ordem técnica que requeiram solução 

como também as medidas adotadas. Este documento devidamente rubricado pela fiscalização e pela 

contratada, em todas as vias, ficará em poder da contratante após a conclusão da obra; 

19.4 – Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 

segurança nos acampamentos e canteiros de obras; 

19.5 – Arcar, sem ônus para a contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos 

noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação; 

19.5.1 – A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização previa da 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande; 

19.6 – Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação Fiscal, Previdenciária, Trabalhista 

e Comercial, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho;  

19.7 – Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer 

danos causados ao Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços;  

19.8 – Fazer com que os componentes da equipe de Mão de Obra operacional (operários) exerçam as suas 

atividades, devidamente uniformizados, e fazendo uso dos equipamentos de segurança, requeridos para as 

atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente; 

19.9 – Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica composta por profissionais 

habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalização a responsabilidade técnica até a 

entrega definitiva da obra, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência 

que se torne necessária; 

19.10 – Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para 

executar satisfatoriamente os serviços, podendo a fiscalização ordenar a remoção e exigir a substituição de 

qualquer equipamento não satisfatório; 

19.11 – Todo pessoal da contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar adequadamente os 

serviços que lhes forem atribuídos. 

19.12 – Manter as “placas de obra”, no modelo oficial, com a respectiva indicação do responsável técnico da 

obra, durante toda a execução da obra. 

19.13 – Promover a sinalização da obra durante o período de execução.      

19.14 – Prover meios de segurança para os operários, equipe de fiscalização e visitantes credenciados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, no ambiente onde serão realizados os serviços. 

19.15 - Responsabilizar-se pelos danos às propriedades públicas e privadas, linhas de transmissão de energia 

elétrica, telefônica e outros serviços públicos, ao longo e nas adjacências do objeto contratado, devendo tais 

serviços e reparos porventura necessários serem executados, sem ônus para a contratante. Na ocorrência de 

interferências com os serviços públicos, cabe à contratada a comunicação do início das obras aos órgãos 

competentes e à fiscalização da SECID. 
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19.16 – Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços ou 

obra. 

19.17 – Responsabilizar-se pela reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas 

expensas, no todo ou em parte, do objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de sua execução ou de materiais empregados; 

19.18 – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

19.19 – Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, secutários, 

previdenciários e eventuais despesas de alimentaçaõ e transporte de seus profissionais encarregados da 

execução dos serviços objeto do presnete contrato, bem como com quaisquer questões relacionadas com 

exigências municipais, estaduais ou federais, em cada unidade de execução dos serviços, e tudo mais que se 

fizer necessário à execução da obra; 

19.20 – Arcar com todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir na execução do 

contrato; 

19.21 – Comunicar à Fiscalização, por escrito, a existência de quaisquer anomalias existentes, que possam, 

por consequência, resultar em falhas ou danos quando da execução dos projetos ou prejuízos à administração 

pública ou a terceiros; 

19.22 – Executar todos os serviços com zêlo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com as 

normas técnicas e procedimentos específicos; 

19.23 – Conhecer e praticar todas as normas de segurança, aplicáveis ao objeto da licitação; 

19.24 – Responsabilizar-se por toda e qualquer alteração e contaminação do meio ambiente; 

19.25 – Monitorar e controlar a geração de resíduos, de forma a minimizá-los, dando destinação técnicamente 

adequada aos rejeitos, em consonância com o Órgão Ambiental – SEMA/MT; 

19.26 – Substituir imediatamente o empregado que for considerado incoveniente à boa ordem e às normas 

comportamentais com a população do município; 

19.27 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou ao acompanhamento realizado pela contratante; 

19.28 – Iniciar os serviços após a autorização exclusiva da Ordem de Início de Serviço emitida pelo setor 

competente da Secretaria de Saúde; 

19.29 – Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 

seus empregados no ambiente de trabalho; 

19.30 – Remover entulhos, sobras de materiais não utilizados e fazer a limpeza completa após a fiscalização 

dos serviços, destinando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem ônus para a contratante; 

19.31 – Permitir a contratante, bem como a fiscalização, a realização de vistoria dos serviços e o livre acesso 

às dependências, bem como prestar, quando solicitado, as informações requeridas visando o bom andamento 

dos serviços; 

19.32 – Informar a contratante, por ofício, a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 

possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço; 
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19.33 – Comunicar, por ofício, a conclusão dos serviços ao setor de fiscalização do contrato, imediatamente 

após seu término, para fins de análise e aceite dos serviços executados; 

19.34 – Protocolar solicitação de aditivo de prazo, com no mínimo 30 (trinta) dias antes do final da vigência 

do contrato; quando impossibilitada de terminar as obras dentro do prazo estipulado; 

19.35 – Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu 

empregado acidentado ou com mal súbito. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

20.1. A CONTRATANTE é obrigada a prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA, com relação ao objeto deste Projeto Básico;  

20.2. Promover, através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela; 

20.3. Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas à contratada; 

20.4. Convocar a segunda colocada, quando a empresa não iniciar a obra após 30 (trinta) dias da emissão da 

Ordem de Início de Serviço; 

20.5. Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como qualquer 

material, produto ou equipamento que não atenda satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a 

contratada deverá retirar o material do local de realização da obra, no prazo de 24h00 (vinte e quatro horas) 

20.6. Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em duas vias 

correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue atestado pela autoridade 

competente e de conformidade com o discriminado na proposta da adjudicatária e o constante na Nota de 

Empenho, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, através de ordem bancária contratada pela instituição 

financeira da Administração Municipal, devendo para isto ser indicada à agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação 

de situação de regularidade da contratada.  

20.7. Exigir a fiel observância das especificações e condições previstas neste Projeto Básico;  

20.8. A fiscalização pela Contratante, não exonera nem diminui a completa responsabilidade da futura 

Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas do Projeto Básico. 

       21 DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 

21.1. 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. 

21.2. 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. 

21.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 
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21.4. Em caso de revogação, os licitantes terão direito à devolução da Documentação e respectiva Proposta, 

mediante requerimento ao Senhor Prefeito Municipal de Várzea Grande. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações 

legais, nos seguintes casos: 

1.1. Cometer fraude fiscal; 

1.2. Apresentar documento falso; 

1.3. Fazer declaração falsa; 

1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

1.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

1.7. Não mantiver a proposta. 

22.2 Para os fins da Subcondição de inidôneo reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 

92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

22.3 Se, dentro do prazo a empresa convocada não assinar o contrato, a Secretaria Municipal de Saúde 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou então revogará a licitação, sem prejuízo 

da aplicação de pena e multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a 

suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande por prazo de 02 (dois) anos; 

 

22.3. ADVERTÊNCIA 

22.3.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a 

sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 

CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave; 

22.3.2 - Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior a 5 

(cinco) dias úteis. 

 

22.4 - MULTA 

22.4.1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 
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 O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir 

do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor constante na Ata, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo 

das outras sanções cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de 

qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

d. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido, dentro 

do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a 

assinatura da Ata. 

22.4.2 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados 

sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto 

inicialmente ajustado, respeitado o limite legal; 

22.4.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial; 

22.4.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

22.4.5 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. 

22.4.6 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

22.4.7 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

22.4.8 - por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a- atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos 

para a CONTRATANTE; 

b- execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

 

22.4.9 - por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a- não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b- se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à 

sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c- prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

d- cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a 

rescisão da Ata. 

22.4.10. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA  
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22.4.11. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

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

aplicada com base no inciso anterior. 

22.4.12. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será 

proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos 

a seguir indicados: 

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

27.13.  demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em 

virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a) praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem 

interesses escusos ou má-fé; 

b) apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que 

tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o 

consentimento da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula Décima 

Quarta deste contrato, a ADJUDICADA/CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e 

danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

23.   IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

23.1. 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 nº 

8.666/93. 

23.2. 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. 

23.3.  A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

23.4. 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. 

23.5. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal de Várzea Grande por intermédio da Comissão de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, 
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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. 

23.6. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

23.7. 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. 

23.8. 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. 

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

23.10. 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. 

23.11. As impugnações impetradas, deverão  estar devidamente instruídas e protocolizadas no protocolo geral 

da Prefeitura de Várzea Grande sito a Rua Castelo Branco, 2500, Bairro Água Limpa, CEP 78125-700, sob pena 

de não ser conhecida. 

24. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO: 

24.1. O resultado da licitação será publicado na imprensa oficial, ainda que estejam presentes todos os 

prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta 

aos interessados e lavrada em ata, conforme inciso I, parágrafo 1º, art. 109 da Lei 8.666/93. 

   

25 DA GARANTIA  

25.1 O prazo de garantia da obra se estende a eventuais falhas construtivas de segurança e solidez pelo 

período de cinco anos, conforme artigo 618 do código civil de 2002. Essa garantia se estende as falhas 

constatadas como construtivas de solidez e segurança, sendo presumida a culpa do construtor, 

independentemente de comprovação de sua culpa, que só poderá se eximir dela provando a culpa de terceiros, 

o mau uso por parte do comprador, ou eventos imprevisíveis (casos fortuitos e fenômenos da natureza); 

 
25.2 O prazo de vida útil dos serviços executados variam de acordo com as características dos mesmos 

apresentados, sendo atingido em função da eficiência e registros das manutenções, de alterações no entorno 

da obra e fatores climáticos, segundo a ABNT NBR 5674 e especificados no respectivo Manuel de uso, operação 

e manutenção entregue ao usuário elaborado em atendimento à ABNT NBR 14037. 

  

26.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

26.1. O acolhimento para exame da Proposta e sua classificação não gera direito ao autor de qualquer delas 

na adjudicação do objeto licitado. 

26.2. A licitante deverá arcar com todos os custos associados à Habilitação, e apresentação de sua Proposta. A 

PMVG em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos 

seguidos na licitação ou o resultado desta. 
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26.3. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, projetos, Normas, 

especificações e Leis citadas neste Edital e seus anexos. 

26.4. Os licitantes poderão requerer quaisquer esclarecimentos sobre o Edital de convocação em até 08 dias 

que anteceder a data de abertura do certame, devendo o mesmo ser protocolado no protocolo Geral da 

Secretaria de Administração no endereço da PMVG indicado no Preâmbulo deste Edital, bem como no Aviso de 

Licitação.   

26.4.1 A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas vias, os 

esclarecimentos solicitados. Serão afixadas no Quadro de Avisos da Comissão de Licitações cópias das 

respostas da CPL a tais perguntas, sem identificação de sua autoria. 

26.5. Em qualquer ocasião antecedendo a data de abertura do certame, a Comissão Permanente de Licitação 

poderá por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conseqüência de respostas fornecidas as empresas 

quando da solicitação de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante expedição de uma 

errata que será publicada na imprensa oficial.  

26.6. Quando essa errata vier a alterar a elaboração da Proposta de Preços, a PMVG prorrogará a entrega das 

mesmas, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

26.7. Quaisquer modificações no edital que inquestionavelmente não afetar a formulação das propostas será, 

divulgado pela mesma forma que se deu, mantendo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

26.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro 

será considerado especificado e válido. 

26.9. A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN ao 

município do local da prestação do serviço, durante toda execução do contrato. 

26.10 Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação 

social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, 

lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Termo, mas julgadas essenciais à 

execução do objeto;  

26.10.1 Todos os serviços de terraplanagens necessários para a realização da obra tais como 

aterramentos da área ou remoção de material, serão de responsabilidade da empresa vencedora. 

 27. DO FORO:  

27.1. As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o 

Foro da cidade de Várzea Grande – Mato Grosso - para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato. 

 

Várzea Grande-MT, 06 de setembrode 2016. 

 

 

 

LUIZ SOARES  

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I- 

1ª RETIFICAÇÃO 

PROJETO BÁSICO N. 04/2016. 

PROCESSO Nº. 383658/2016 

 

 

01 – SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE 

1.1 – SECRETÁRIO: LUIZ SOARES 

02 – NÚMERO DA CI DE ORIGEM: 3396/SMS/2016        DATA: 22/06/2016 

 

03 – OBJETO ESPECÍFICO:  

TOMADA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UTI ADULTO, INFANTIL, NEONATAL E O 

CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, EM 

CONFORMIDADE COM AS PLANILHAS QUANTITATIVAS, OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PROJETOS 

COMPLEMENTARES E MEMORIAIS DESCRITIVOS QUE SE ENCONTRAM EM ANEXO. 

 

04-JUSTIFICATIVA(S):  

O Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, com atendimento de demanda espontânea e 

referenciada, urgência, SADT, internação, ambulatorial, presta serviço de atendimento a pacientes com ou sem 

risco de vida, cujo agravo necessita de atendimento imediato, podendo ter ou não internação ou cirurgia. 

O Hospital Municipal trabalha com as portas abertas atendendo pacientes 24 horas por dia com demandas de 

vários municípios circunvizinhos, que conforme dados do DATASUS no ano de 2014 os atendimentos realizados 

na unidade foram de 144.833, no ano de 2015 os atendimentos chegaram a 157.117, são atendimentos de 

Urgência com observação até 24h em atenção especializada; Atendimento de Urgência em Atenção Básica com 

Remoção; Atendimento de Urgência em Atenção Especializada. 

Pela demanda e realidade apresentada, é de extrema importância que o Hospital e Pronto Socorro de Várzea 

Grande seja reformado e adequado para que seja oferecido um ambiente hospitalar com maior infraestrutura, 

com o objetivo primordial de atender aos pacientes com excelência, dedicação e toda assistência necessária, 

sendo assim, a contratação de empresa especializada na construção civil para atender a demanda de melhoria 

que será a Reforma e adequação da UTI adulto, infantil, neonatal e o centro cirúrgico, será de grande 

importância, pois a finalidade será de proporcionar excelentes condições para pacientes e funcionários da 

unidade hospitalar. 

Contudo, a reforma e adequação do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, terá a finalidade de 

cumprir de forma eficaz as diretrizes de investimento dos recursos na saúde, na atenção especializada, 

garantindo maior eficiência na execução do objeto de convênio pleiteado, com efeito de garantir a efetividade 

ao acesso da população à assistência à saúde nos níveis de Média e Alta Complexidade com qualidade, 

tornando-se importante item da gestão da saúde, fortalecendo e ampliando o acesso ao atendimento de 
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atenção especializada onde até mesmo pela demanda gerada, haverá maior efetividade na operacionalização 

dos atendimentos no sistema de saúde de Várzea Grande. 

De forma geral, trará enormes benefícios tanto aos clientes externos como internos, teremos melhorias muito 

significativas no acolhimento e humanização da população que procura o sistema único de saúde de Várzea 

Grande, podendo, assim, atender os usuários com mais qualidade conforme preconiza a Política Nacional da 

Saúde. 

Os principais benefícios a serem alcançados com esta reforma e adequação são: 

 Melhorar as condições físicas para enfrentamento dos diversos desafios que são requeridos dia a 

dia aos pacientes e profissionais do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande. 

 Garantir a sustentação da infra-estrutura necessária para melhor assistência à saúde e 

comodidade aos pacientes. 

 Adequar, evoluir e melhorar a qualidade, celeridade no atendimento aos pacientes quanto à 

complexidade e dificuldades existentes no ambiente hospitalar; 

 Permitir todo acesso da população ao ambiente hospitalar de forma adequada e humanizada, 

garantindo acesso à saúde a todos que necessitarem. 

Os ambientes do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande após a reforma e adequação estarão 

atendendo a RDC nº 50/2002, suas alterações e normas complementares a fim de abrigar com segurança e 

funcionalidade os funcionários e usuários, propiciando à atenção a saúde de forma integral, com atendimento 

pautado nas políticas de saúde de redução de danos e tornando o acolhimento conforme a política de 

humanização do SUS. 

A obra será executada na sua integralidade e seguindo rigorosamente em obediência as normas e 

especificações contidas no memorial descritivo da obra, com materiais de primeira qualidade, em 

conformidade a planilha orçamentária, seguindo o cronograma físico financeiro e tendo fiscalização 

permanente a cada medição da superintendência de obras e planejamento. 

A reforma e adequações serão conforme a resolução da Vigilância Sanitária, sendo os seguintes: 04 salas de 

cirurgia, lavado, sala de parto, sala de esterilização, sala de distribuição, sala de preparo, sala de expurgo, 

vestuário feminino e masculino, sala de enfermagem, sala de equipamentos, sala de maca, pré-parto, UTI 

adulto, sala de serviço social, sala de isolamento UTI, banheiros, sala de repouso, (02) salas de utilidades, 

DML, posto de enfermagem, UTI Neonatal, UTI pediátrica, sala de espera, expurgo, sala de isolamento, WC 

paciente, sala de UTI, farmácia e necrotério. 

05 – DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E VALOR DE REFERENCIA. 

Anexo II deste Projeto Básico 

 

6. DO VALOR ESTIMADO 

O valor estimado total deste Projeto Básico é de R$ 766.435,66 (setecentos e sessenta e seis mil e 

quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), conforme cronograma físico-financeiro (anexo 

II), sendo R$ 545.530,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e trinta reais) referente à Emenda 

Parlamentar do Deputado Estadual Gilmar Fabris (anexo I) e o valor de R$ 220.905,66 (duzentos e vinte mil e 



  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

PROC. ADM. N. 383658/2016                                                Tomada de Preços N. 05/2016 

 

 

 

 

 Edital aprovado pela Assessoria Jurídica da sms por meio de parecer n. 49.2016 

 Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP n. 78125-700, Várzea Grande – T – Fone/; (65) 3688.8020                  26 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

novecentos e cinco reais e sessenta e seis centavos) referente a contrapartida do Município de Várzea Grande-

MT. 

 

7. VISTORIA 

7.1 – Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante deverá realizar vistoria no local de 

execução dos serviços, de segunda à sexta-feira, acompanhado por servidor designado para esse fim, devendo 

efetuar o agendamento da visita através do telefone (65) 98444-1228, no horário de 8h00 às 12h00 e de 

14h00 às 17h00.  

7.2 – Após a visita, o licitante deverá preencher a Declaração de Vistoria, em papel timbrado da empresa ou 

com carimbo do CNPJ, que deverá ser apresentada como documento de habilitação técnica.  

7.3 – O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia 

útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

7.4 – Caso o licitante, por algum motivo, entenda não ser necessária a visita ao local da obra, deverá 

apresentar, junto aos documentos de qualificação técnica, a Declaração de Renúncia, em papel timbrado ou 

com carimbo do CNPJ da empresa, onde comprove ter pleno conhecimento do local e condições de execução 

das obras e serviços, e, assumindo inteira responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos ou erros no 

dimensionamento da proposta e ou na execução da obra. 

 

8 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 – A execução dos serviços deverá ser iniciada tão logo seja emitida a Ordem de Início de Serviços (OS), 

pela Coordenadoria de Projetos da Secretaria Municipal de Saúde. 

8.2 – Todos os serviços deverão ser executados obedecendo as Normas vigentes e procedimentos que 

garantam a segurança, a qualidade das construções e a boa prática da engenharia; 

8.3 – Para a execução do objeto, a empresa contratada deverá seguir os projetos arquitetônicos e demais 

complementares que constam em anexo, que fazem parte deste procedimento licitatório e outros que 

porventura se tornem necessários e que sejam devidamente aprovados pela contratante;  

8.4 – Após a entrega da Ordem de Início de Serviço a empresa contratada passa a ser responsável pela 

sinalização, bem como por eventuais acidentes e ou danos a terceiros, que venham ocorrer no local da obra 

em questão; 

8.5 – Todos os materiais ou serviços utilizados na obra deverão atender às exigências das Normas pertinentes 

bem como critérios de qualidade e observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de 

controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc., atentando–se o proponente, principalmente, às 

especificações técnicas, memoriais e projetos fornecidos; 

 

9 – PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

9.1 – O prazo de execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, será de 5 (cinco) meses, contados da data 

de emissão da Ordem de Início de Serviços, devendo a empresa contratada seguir os respectivos Cronogramas 

Físico-Financeiro (anexo II).   
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9.2 – Serão descontados do prazo em questão apenas os dias de chuva excessiva e outros que, por motivos 

supervenientes, não permitam a execução dos trabalhos e desde que devidamente registrados no Diário de 

Obras e confirmados pelo Fiscal da Contratante.  

10 – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 – As medições dos serviços executados serão realizadas preferencialmente no final de cada mês. Todavia, 

a última medição, após a conclusão da obra, poderá ser realizada em qualquer período do mês; 

10.2 – As medições mensais dos serviços executados deverão ser protocoladas na Secretaria Municipal de 

Saúde, pela empresa executora da obra, endereçadas ao Fiscal do Contrato; 

10.3 – As medições deverão conter a planilha dos serviços executados, cronograma físico-financeiro atualizado 

e relatório fotográfico comprovando a evolução dos serviços no período. Toda medição deverá estar assinada 

pelo responsável técnico da obra e pelo representante legal da empresa. Tal medição será avaliada “in loco”, 

para aprovação e ateste, no prazo máximo de 10 dias, pela Equipe de Fiscalização designada pela Secretaria 

Municipal de Saúde. Após, será solicitado da contratada a respectiva Nota Fiscal e a documentação legal 

exigida para pagamento; 

10.4 – Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a última medição 

(Medição Final), conforme item 10.1; 

11 – CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

11.1 – O pagamento será feito nas condições estipuladas no instrumento contratual, conforme Cronograma 

Físico–Financeiro, em até 30 (trinta) dias após o fechamento das medições dos serviços concluídos, conforme 

item 10, a contar da data do recebimento da respectiva fatura e demais documentos, e o relatório de 

aprovação emitido pelo Fiscal do Contrato; 

11.2 – Nenhum pagamento será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde sem que antes seja procedida 

prévia e necessária consulta para a comprovação de regularidade fiscal. 

11.3 – O pagamento será creditado em favor do fornecedor, por meio de ordem bancária contra qualquer 

banco indicado na Proposta devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número 

da conta corrente em que deverá ser efetivado o Crédito.  

11.4 – Serão descontadas da fatura da contratada, eventuais multas aplicadas ao município de Várzea Grande 

– MT, pela inobservância de normas e posturas municipais, de segurança do trabalho ou quaisquer outras 

decorrentes dos serviços objeto deste Projeto Básico; 

 

12 – RECEBIMENTO DAS OBRAS 

12.1 – Os serviços ou obra serão considerados concluídos depois de cumpridas todas as exigências dos 

projetos e do contrato, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalização julgar necessários; 

12.2 – Assim que a obra tenha sido concluída será emitido Termo de Recebimento Provisório assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias após a comunicação da contratada.  

12.3 - Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode ser efetuado 

o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser 

efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.  
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12.4 - No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, sendo necessário o 

recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes. 

12.5 – A contratada deverá solicitar, de maneira formal, ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

da obra, o seu recebimento provisório acompanhado dos seguintes documentos: 

f) Relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de 

categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ções) e período de atuação de cada 

um; 

g) Cópia do diário da obra; 

h) Certidão Negativa de Débitos perante o INSS/CND; 

i) Certificado de Regularidade de Situação / CRS, junto ao FGTS; 

j) Alvará e/ou Habite-se, no que couber. 

12.6 – Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será procedido o recebimento definitivo, 

por comissão especificamente designada pela contratante, ocasião em que será lavrado o termo de 

recebimento definitivo; 

12.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, da 

licitação, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato; 

12.8 – A contratante toma posse do objeto do contrato após 03 (três) dias da data da formalização do Termo 

de Recebimento Provisório; 

12.9 - O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso de obras, o 

objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se 

o contratado tiver cumprido as exigências do instrumento convocatório e do contrato. 

12.10 - Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do CONTRATADO pela 

qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do 

Termo de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro. 

 

13 – DA HABILITAÇÃO: 

13.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA – Art. 28 da Lei 8.666/93: 

13.1.1.  REGISTRO COMERCIAL, no caso de Empresa Individual;  

13.1.2. ATO CONSTITUTIVO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR, devidamente registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedades comerciais; 

13.1.3. ATO CONSTITUTIVO devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica tratando-

se de sociedades civis; 

13.1.4. CÉDULA DE IDENTIDADE. (se for firma individual) 

 

13.2 – REGULARIDADE FISCAL  

13.2.1. INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ); 

13.2.2. 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; 
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13.2.3. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITO COM AS FAZENDAS: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, da 

sede ou domicílio do licitante ou outra prova equivalente, na forma da Lei; 

 Faz parte da prova de regularidade para com Fazenda Federal, a Certidão Conjunta de Tributos 

Federais e Quanto á Dívida Ativa da União, onde a mesma poderá ser retirada no Site: 

www.receita.fazenda.gov.br; 

 Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a Certidão Negativa de Débito Fiscal 

(CND), específica para participar de licitações, onde a mesma poderá se retirada no Site: 

www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda e/ou 

Finanças do domicílio tributário da licitante. 

 Faz parte da prova de regularidade para com A Fazenda Municipal, Certidão quando á Débitos Gerais 

do Município, do domicílio ou sede da licitante; 

13.2.4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) pelo CNPJ ou pelo CEI; 

13.2.5. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE DÉBITO COM A PROCURADORIA: ESTADUAL E MUNICIPAL, da sede 

ou domicílio do licitante ou outra prova equivalente, na forma da Lei; 

 Faz parte da prova de regularidade para com a Procuradoria Estadual, a Certidão Negativa de Débitos 

Gerais (PGE), específica para participar de licitações, onde a mesma poderá se retirada pela internet, 

ou expedida pela Procuradoria do Estado do domicílio tributário da licitante. 

 Faz parte da prova de regularidade para com a Procuradoria Municipal, Certidão quando á Dívida Ativa 

Gerais do Município, do domicílio ou sede da licitante; 

13.2.6. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) 

pelo CNPJ ou pelo CEI. 

 

13.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – Art. 30 da Lei 8.666/93: 

13.3.1 – Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) na entidade competente (CREA ou CAU). Este deverá ser apresentado com a Certidão de Acervo 

Técnico - CAT, devidamente reconhecida pelo CREA, em nome do profissional responsável que pertença ao 

quadro permanente da licitante na data prevista para a entrega da proposta, comprovando a execução de 

serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores 

ao objeto da presente licitação; 

13.3.2. – Comprovação do vínculo profissional que deverá ser feita mediante apresentação, no caso de 

empregados, de cópias autenticadas das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou da 

respectiva Ficha de Registro de Empregados, ou livro correspondente devidamente registrado no Ministério do 

Trabalho ou do contrato de trabalho. No caso de sócios, deverá a licitante apresentar cópia autenticada do 

Contrato social e a sua última alteração;  

13.3.3 – Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, 

deverão participar da obra e/ou serviço objeto da licitação, admitindo–se a substituição por profissional de 

experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde, 

devendo o mesmo ser devidamente inscrito no CREA ou CAU;  

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.mt.gov.br/
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13.3.4 – Carta de apresentação do(s) responsável(is) técnico(s) (engº civil, engº eletricista, engº trabalho, 

etc.) que se responsabilizará pelos serviços do objeto licitado, devendo o(s) referido(s) profissional(is) constar 

da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA ou CAU e ser o mesmo detentor do(s) atestado(s) 

apresentado(s) para o atendimento ao item 9.3.1; 

13.3.5 – Declaração de Vistoria ou de Renúncia, conforme item 7, que comprove ter, a licitante, pleno 

conhecimento do local e condições de execução da obra e serviços;  

13.3.6 – Declaração assinada por médico ou engenheiro de segurança de trabalho, indicando que a empresa 

cumpre com as normas relativas à saúde e segurança do trabalho dos funcionários; 

13.3.7 – Junto à declaração, deverá acompanhar cópia do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional) e do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da empresa; 

13.3.8 – A documentação acima exigida poderá ser apresentada no original, cópia autenticada ou ainda cópia 

comum, desde que acompanhada pelo original, para apresentação à Comissão de Licitações que as 

autenticará; 

13.3.9 – Os documentos, quando não constarem sua validade expressa, serão aceitos pela Secretaria 

Municipal de Saúde quando emitidos com antecedência máxima de 90 (noventa) dias da data da apresentação 

do “Conjunto da Proposta” 

13.4 – QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS – Art. 31 da Lei 8.666/93: 

13.4.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 

03 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

13.4.2. Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física. 

13.4.3 As microempresas e as empresas de pequeno porte, que preencham as condições estabelecidas no art. 

34 da Lei n.º 11.488/07, estão dispensadas do balanço patrimonial apenas para fins fiscais. Assim, para a 

presente licitação, é OBRIGATÓRIA a apresentação desta peça, dispensando-se apenas a publicação e a sua 

transcrição no livro diário; 

13.4.4. Será verificado o quadro societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência de 

sócios comuns, endereços idênticos e/ou indícios de parentescos, fatos que analisados em conjunto com 

outras informações, poderá indicar ocorrência de fraudes contra o certame licitatório. Portanto, havendo 

indícios de fraude, deverá ser adotada a prerrogativa do parágrafo terceiro do artigo 43 da Lei 8.666/93. Caso 

constatada a participação de um mesmo sócio em mais de uma empresa licitante, estas serão inabilitadas, 

podendo, ainda, serem declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública. 

 

13.5. DAS DECLARAÇÕES: 

13.5.1. Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação; 

13.5.2. Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º, 

da Constituição Federal; 
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13.5.3. Declaração da licitante, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso 

venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a entrega no prazo previsto na minuta da ata de 

registro de preços;  

14 – PROPOSTA FINANCEIRA 

14.1 – A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e redigida em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 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). 

14.2 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos, além de outros que porventura possam 

constar do Edital: 

n. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

o. Planilha Orçamentária objeto deste Projeto Básico, com preços unitários e totais por itens, em 

algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais; 

p. Preço global único; o qual será levado em consideração para julgamento das propostas. 

q. Valor global não superior ao valor global estimado; 

r. Especificação completa dos serviços cotados, de acordo com os projetos disponibilizados; 

s. Planilha de Composição do BDI; 

t. Prazos de execução dos objetos da licitação; 

u. Declaração expressa de que nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e 

custos; 

v. Razão social, endereço, telefone, e-mail, número do CNPJ e Inscrição Estadual; 

w. Declaração expressa de total concordância com os termos do Edital e seus Anexos; 

x. Nome, assinatura, RG e CPF do representante legal; 

y. Agência Bancária e número da conta corrente em nome da proponente; 

z. Planilha de Composição Unitária; 

14.3 – A proposta deverá, ainda, conter outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante, 

não podendo impor condições ou conter opções;  

15 – JULGAMENTO 

15.1 – O julgamento das propostas será objetivo e o critério será o Menor Preço Global, ou seja, será vencedor 

o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste Projeto Básico e ofertar o menor 

preço global; 

15.2 – Em caso de empate entre as propostas, a decisão dar-se-á por sorteio, para o qual serão convocados, 

com antecedência, todos os licitantes interessados, de acordo com o artigo 45, § 2º, da Lei nº 8.666/93; 

15.3 – O referido sorteio realizar–se–á independente do comparecimento dos representantes, circunstância 

esta que será devidamente registrada em ata;  

15.4 – Será passível de desclassificação a proposta que não atender as exigências deste Projeto Básico ou 

estiver em desconformidade com os preços praticados no mercado.     

16 – PRAZO DE GARANTIA  

16.1. PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL 
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 16.1.1. Homologado o resultado pela autoridade superior, adjudicando assim o objeto ao vencedor, e após a 

devida comunicação ao mesmo, terá 10 (dez) dias para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à 

contratação, observando–se ainda as estipulações do artigo 64 e parágrafos da Lei nº 8.666/93; 

16.2. PRAZO DE GARANTIA LEGAL 

16.2.1. O prazo de garantia da obra se estende a eventuais falhas construtivas de segurança e solidez pelo 

período de cinco anos, conforme artigo 618 do código civil de 2002. Essa garantia se estende as falhas 

constatadas como construtivas de solidez e segurança, sendo presumida a culpa do construtor, 

independentemente de comprovação de sua culpa, que só poderá se eximir dela provando a culpa de terceiros, 

o mau uso por parte do comprador, ou eventos imprevisíveis (casos fortuitos e fenômenos da natureza). 

16.3 PRAZO DE VIDA ÚTIL 

16.3.1 O prazo de vida útil dos serviços executados variam de acordo com as características dos mesmos 

apresentados, sendo atingido em função da eficiência e registros das manutenções, de alterações no entorno 

da obra e fatores climáticos, segundo a ABNT NBR 5674 e especificados no respectivo Manuel de uso, operação 

e manutenção entregue ao usuário elaborado em atendimento à ABNT NBR 14037. 

17 – RECURSO: 

(X) PRÓPRIO  (  ) ESTADUAL  (X) FEDERAL (X)CONVÊNIO 

 

18 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

         PROJETO 

ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 

DESPESA 
FONTE META/INDICADOR PDI 

2144 3.3.90.39 304/204/1002 2.2.5 

2144 4.4.90.39 304/1002/204 2.2.5 

 

PERSPECTIVA 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INDICADOR META DE 

LONGO 

PRAZO 

INICIATIVAS PROJETO/ATIV

IDADE 

RESPONSA

VÉL 

2. Elevar a 

expectativa de vida da 

população. 

2.2 Taxa de 

Mortalidade 

Prematura (<70 

anos) por DCNT 

2.2 Reduzir 

a taxa de 

mortalidade 

prematura < 

de 70 anos 

pelo conj. 4 

principais 

DCNT de 

444,86 p/ 

435,59 até 

2.2.5. 

Ampliar o 

acesso aos 

serviços 

assistenciais 

de urgências 

e 

emergência 

de média 

complexidad

1307 (UPA), 

2239 

(POLICLÍNICA

S) e 2263 

(IPA IPASE), 

2144 

(HMPSVG). 

Luiz Soares 
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dez/16 

(9.27aa) 

e. 

 

Meta Anual:  Resp.:  

Medidas – Atividades (O quê?) Resp. (Quem?) Prazo (Qdo?) Justificativa 

(Por quê?) 

Recursos 
Necessári
os (Qt 
Custa?) 

Inicio Fim   

 

 

19- DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

(   ) Compras de materiais e bens comuns 

(   ) Compras de equipamento e materiais permanentes 

(   ) Serviços comuns – manutenção/prestação de serviços 

(   ) Serviços especializados 

(   ) Serviços técnicos - consultoria/auditoria/assessoria 

( x ) Serviços de engenharia e obras 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

20.1 – Executar os serviços objeto do presente Projeto Básico, observando de modo geral, as Especificações e 

Normas Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos serviços 

contratados, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações de 

fiscalização e, quando houver, da Supervisão dos Órgãos Ambientais; 

20.2 – Manter no canteiro de obras um responsável técnico, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

durante todo o período de execução e em período integral, profissional este que deverá estar devidamente 

registrado no quadro de funcionários da empresa vencedora ou com contrato de prestação de serviços entre as 

partes; 

20.3 – Manter no local das obras/serviços um livro “Diário de Obras”, no qual serão feitas anotações referentes 

ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão de obra, etc., como também reclamações, 

advertências, imprevistos e, principalmente, problemas de ordem técnica que requeiram solução como 

também as medidas adotadas. Este documento devidamente rubricado pela fiscalização e pela contratada, em 

todas as vias, ficará em poder da contratante após a conclusão da obra; 

20.4 – Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 

segurança nos acampamentos e canteiros de obras; 

20.5 – Arcar, sem ônus para a contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos 

noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação; 

20.5.1 – A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização previa da 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande; 
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20.6 – Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e 

Comercial, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho;  

20.7 – Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer 

danos causados ao Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços;  

20.8 – Fazer com que os componentes da equipe de Mão de Obra operacional (operários) exerçam as suas 

atividades, devidamente uniformizados, e fazendo uso dos equipamentos de segurança, requeridos para as 

atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente; 

20.9 – Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica composta por profissionais 

habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalização a responsabilidade técnica até a 

entrega definitiva da obra, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência 

que se torne necessária; 

20.10 – Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para 

executar satisfatoriamente os serviços, podendo a fiscalização ordenar a remoção e exigir a substituição de 

qualquer equipamento não satisfatório; 

20.11 – Todo pessoal da contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar adequadamente os 

serviços que lhes forem atribuídos. 

20.12 – Manter as “placas de obra”, no modelo oficial, com a respectiva indicação do responsável técnico da 

obra, durante toda a execução da obra. 

20.13 – Promover a sinalização da obra durante o período de execução.      

20.14 – Prover meios de segurança para os operários, equipe de fiscalização e visitantes credenciados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, no ambiente onde serão realizados os serviços. 

20.15 - Responsabilizar-se pelos danos às propriedades públicas e privadas, linhas de transmissão de energia 

elétrica, telefônica e outros serviços públicos, ao longo e nas adjacências do objeto contratado, devendo tais 

serviços e reparos porventura necessários serem executados, sem ônus para a contratante. Na ocorrência de 

interferências com os serviços públicos, cabe à contratada a comunicação do início das obras aos órgãos 

competentes e à fiscalização da SECID. 

20.16 – Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços ou 

obra. 

20.17 – Responsabilizar-se pela reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas 

expensas, no todo ou em parte, do objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de sua execução ou de materiais empregados; 

20.18 – Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

20.19 – Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, secutários, 

previdenciários e eventuais despesas de alimentaçaõ e transporte de seus profissionais encarregados da 

execução dos serviços objeto do presnete contrato, bem como com quaisquer questões relacionadas com 

exigências municipais, estaduais ou federais, em cada unidade de execução dos serviços, e tudo mais que se 

fizer necessário à execução da obra; 

20.20 – Arcar com todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir na execução do 

contrato; 
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20.21 – Comunicar à Fiscalização, por escrito, a existência de quaisquer anomalias existentes, que possam, 

por consequência, resultar em falhas ou danos quando da execução dos projetos ou prejuízos à administração 

pública ou a terceiros; 

20.22 – Executar todos os serviços com zêlo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com as 

normas técnicas e procedimentos específicos; 

20.23 – Conhecer e praticar todas as normas de segurança, aplicáveis ao objeto da licitação; 

20.24 – Responsabilizar-se por toda e qualquer alteração e contaminação do meio ambiente; 

20.25 – Monitorar e controlar a geração de resíduos, de forma a minimizá-los, dando destinação técnicamente 

adequada aos rejeitos, em consonância com o Órgão Ambiental – SEMA/MT; 

20.26 – Substituir imediatamente o empregado que for considerado incoveniente à boa ordem e às normas 

comportamentais com a população do município; 

20.27 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou ao acompanhamento realizado pela contratante; 

20.28 – Iniciar os serviços após a autorização exclusiva da Ordem de Início de Serviço emitida pelo setor 

competente da Secretaria de Saúde; 

20.29 – Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 

seus empregados no ambiente de trabalho; 

20.30 – Remover entulhos, sobras de materiais não utilizados e fazer a limpeza completa após a fiscalização 

dos serviços, destinando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem ônus para a contratante; 

20.31 – Permitir a contratante, bem como a fiscalização, a realização de vistoria dos serviços e o livre acesso 

às dependências, bem como prestar, quando solicitado, as informações requeridas visando o bom andamento 

dos serviços; 

20.32 – Informar a contratante, por ofício, a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam 

atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço; 

20.33 – Comunicar, por ofício, a conclusão dos serviços ao setor de fiscalização do contrato, imediatamente 

após seu término, para fins de análise e aceite dos serviços executados; 

20.34 – Protocolar solicitação de aditivo de prazo, com no mínimo 30 (trinta) dias antes do final da vigência do 

contrato; quando impossibilitada de terminar as obras dentro do prazo estipulado; 

20.35 – Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu 

empregado acidentado ou com mal súbito; 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

21.1. A CONTRATANTE é obrigada a prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA, com relação ao objeto deste Projeto Básico;  

21.2. Promover, através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela; 

21.3. Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas à contratada; 
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21.4. Convocar a segunda colocada, quando a empresa não iniciar a obra após 30 (trinta) dias da emissão da 

Ordem de Início de Serviço; 

21.5. Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como qualquer 

material, produto ou equipamento que não atenda satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a 

contratada deverá retirar o material do local de realização da obra, no prazo de 24h00 (vinte e quatro horas) 

21.6. Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em duas vias 

correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue atestado pela autoridade 

competente e de conformidade com o discriminado na proposta da adjudicatária e o constante na Nota de 

Empenho, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, através de ordem bancária contratada pela instituição 

financeira da Administração Municipal, devendo para isto ser indicada à agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação 

de situação de regularidade da contratada.  

21.7. Exigir a fiel observância das especificações e condições previstas neste Projeto Básico;  

21.8. A fiscalização pela Contratante, não exonera nem diminui a completa responsabilidade da futura 

Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas do Projeto Básico; 

 

22. DO PAGAMENTO  

22.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em duas vias 

correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue e atestado pela autoridade 

competente. 

22.1.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal, feita através 

de ordem bancária e de acordo com as informações repassadas pela empresa vencedora indicando a agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito, sendo feita através do Fundo 

Municipal de Saúde. 

22.1.2. Cumpridas todas as etapas da fiscalização, a Nota Fiscal do produto entregue deverá ser atestada pelo 

fiscal do contrato e encaminhada a Diretoria/Coordenadoria Administrativa da SMS, para providencias cabíveis.  

22.1.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 

pagamento da data da sua reapresentação;  

22.1.4. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade fiscal da 

Contratada.  

 

22.2 DO REAJUSTE 

22.2.1. Os preços dos serviços objeto deste Projeto Básico serão fixos, contados a partir da data de assinatura 

da Ata, salvo art. 40, XI, da Lei 8.666/93. 

22.3 DO REEQUILÍBRIO 

22.3.1. O valor do Contrato poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vista à manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro da mesma, na forma do artigo 65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93, e 

observados os itens subseqüentes deste Projeto Básico. 
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22.3.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de 

comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis bem 

como de demonstração analítica de seu impacto nos custos da ata.  

22.3.3. Deverão estar presentes os seguintes pressupostos da concessão do direito, quais sejam:  

a) elevação dos encargos;  

b) ocorrência de evento posterior à assinatura do Contrato;  

c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos; e  

d) imprevisibilidade da ocorrência do evento.  

23 – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

O Contrato do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições do Contrato; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 

justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado;  

23.1. O cancelamento do Contrato poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento do objeto deste Projeto Básico, devidamente comprovados e 

justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor.  

24 – INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 

Correrão por conta exclusivas da CONTRATADA: Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência 

das contratações do objeto deste Projeto Básico; 

25 - DAS PENALIDADES 

25.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações 

legais, nos seguintes casos: 

1.8. Cometer fraude fiscal; 

1.9. Apresentar documento falso; 

1.10. Fazer declaração falsa; 

1.11. Comportar-se de modo inidôneo; 

1.12. Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

1.13. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

1.14. Não mantiver a proposta. 

25.2. Para os fins da Subcondição de inidôneo reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 

92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 
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25.3. Se, dentro do prazo a empresa convocada não assinar o contrato, a Secretaria Municipal de Saúde 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou então revogará a licitação, sem 

prejuízo da aplicação de pena e multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do 

contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com 

a Prefeitura Municipal de Várzea Grande por prazo de 02 (dois) anos; 

26. ADVERTÊNCIA 

26.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos: 

d. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa; 

e. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde 

que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou 

inidoneidade; 

f. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais 

grave; 

26.2 - Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior a 5 (cinco) 

dias úteis. 

 

27 - MULTA 

27.1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a: 

e. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

 O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 

(vinte) dias; 

f. 10% (dez por cento) sobre o valor constante na Ata, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo 

das outras sanções cabíveis;  

g. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento 

de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

h. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido, 

dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente 

convocado para a assinatura da Ata. 

27.2 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente 

autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja 

imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, 

respeitado o limite legal; 

27.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa 

ou Judicial; 
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27.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou fornecimento advir 

de caso fortuito ou motivo de força maior. 

27.5 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. 

27.6 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes 

culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 

(dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

27.7 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura poderá 

ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

27.8 - por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a- atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a 

CONTRATANTE; 

b- execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

27.9 - por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a- não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b- se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua 

fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c- prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

d- cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão da 

Ata. 

27.10. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

27.11. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso 

anterior. 

27.12. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta 

pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir 

indicados: 

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

27.13.  demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude 

de atos ilícitos praticados, tais como: 

a) praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses 

escusos ou má-fé; 

b) apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha 

tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da 

Contratante, por escrito. 
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Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula Décima 

Quarta deste contrato, a ADJUDICADA/CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e 

danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

28- PUBLICAÇÕES: 

(x) Jornal oficial da união – D.O.U    

(x) Jornal oficial do município - AMM   

(x) INTERNET 

(x) jornal de circulação estadual – outros 

(x) Diário oficial eletrônico tribunal de contas estadual - DOE/TCE 

29 - SUGESTÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

(  ) Convite      (  ) Pregão presencial 

(  ) Concorrência pública           (  ) Compra direta 

(x) Tomada de preços    (  ) Adesão 

(  ) Pregão Eletrônico/Registro de Preços/Menor Preço Global  

 

30 – RESPONSÀVEIS PELO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/ATESTOS DE NOTAS FISCAIS:  

Fiscal: JUCIMARE CRISTINA MARTINS VIDRAGO, brasileira, casada, ensino superior completo, inscrita no CAU-

MT nº. 60415-1, Coordenadora de Projetos, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 1366481-6 SSP/MT, 

inscrita no CPF sob o nº. 913.497.611-68, Matrícula 109873, email: projetos.smsvg@hotmail.com. 

30.1 – O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade 

da prestação dos serviços e dos materiais e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

30.2 – O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

30.3 – A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Projeto Básico. 

30.4 – O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do 

art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

30.5 – O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no item 23 deste Projeto Básico e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

30.6 – A fiscalização de que trata esta cláusula 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 
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em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

31 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

Terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, tendo início na assinatura do Contrato e sua respectiva publicação. 

32 – PRAZO PARA INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A contratada deverá iniciar a prestação dos serviços, imediatamente, após o recebimento da Ordem de 

Serviço/Nota de Empenho, o não cumprimento ensejara a aplicação de penalidade. 

33 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

33.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo do Contrato; 

33.2 É vedado caucionar ou o Contrato decorrente para qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa 

autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

34 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

34.1 – Caso o proponente desejar fazer–se representar na licitação, deverá credenciar pessoa com específico 

poder para decidir sobre atos e eventos da mesma. Na credencial, que poderá ser em papel timbrado ou 

simples com o carimbo da firma proponente, constará além dos poderes concedidos, o número do documento 

de identidade do representante e, ao final, o nome, cargo e o CPF/MF do outorgante;  

34.1.1 – Esta credencial poderá acompanhar os documentos de habilitação, ou ser entregue quando da 

abertura das propostas;  

34.2 – Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação 

social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, 

lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Projeto Básico, mas julgadas essenciais 

à execução do objeto;  

34.2.1 – Todos os serviços de terraplanagens necessários para a realização da obra tais como aterramentos da 

área ou remoção de material, serão de responsabilidade da empresa vencedora; 

34.3 – A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer momento, antes da contratação revogar a presente 

licitação, por interesse público, ou anulá–la, por ilegalidade, em qualquer fase, sempre mediante despacho 

fundamentado, não cabendo aos proponentes qualquer indenização devido ao ato; 

34.4 – Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do 

seu quadro técnico sejam servidores do município de Várzea Grande ou de suas entidades paraestatais; 

34.5 – Não poderão participar do certame quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações do artigo 

9º da Lei nº 8.666/93; 

34.6 – Vedada a participação de sociedade que tenham em seu quadro societário o cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive servidor integrante da Comissão 

de Licitação, responsável pelo procedimento, da Secretaria de Saúde, e dos exercentes das funções de 

ordenador de despesas, nos moldes da Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. 

 

35 - DO FORO 
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35.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir quaisquer 

questões oriundas desse instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via 

administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Várzea Grande – MT, 27 de julho de 2016. 

JADERSON DIEGO FIGUEIREDO 

SUPERINTENDENTE DE OBRAS E PLANEJAMENTO 
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PORTARIA Nº. 123/2016/GBSES/MT – NOTA DE EMPENHO 

  
(FIPLAN – Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças) 
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ANEXO II – DO TR  

 
PLANILHA DE CUSTOS – CRONOGRAMA – CÁLCULO DE BDI - MEMORIAL DESCRITIVO – RELATÓRIO 

TÉCNICO DAS ATIVIDADES  
 
 

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UTI ADULTO, INFALTIL, NEONATAL E O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 
MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT 

LOCAL 

:VARZEA 

GRANDE/MT 

    SINAPI : Abril/2016   

DATA:  

09/06/2016 

  BDI = 28,24%       

CÓDIGO ÓRGÃO/ 

COMPO 

SIÇÃO 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.   V.UNIT.   V.PARCIAL  

    SERVIÇOS PRELIMINARES         

90777 SINAPI Engenheiro civil de obra junior com encargos 

complementares 

h 120,00 83,17 9.980,40 

90776 SINAPI Encarregado geral com encargos complementares h 1.100,00 22,54 24.794,00 

90766 SINAPI Almoxarife com encargos complementares  h 1.100,00 17,68 19.448,00 

74220/001 SINAPI TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, 

COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

m² 25,00 54,98 1.374,50 

74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,00 530,60 1.591,80 

    Limpeza do terreno / locação da obra     0,00   

73965/010 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO 

m³ 30,60 55,19 1.688,81 

72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

m³ 240,00 1,19 285,60 

    SUBTOTAL       59.163,11 

              

    DEMOLIÇÕES E RETIRADAS         

72142 + 

72143 

SINAPI REMOÇÃO DE ESQUADRIAS  UD 1,00 56,04 56,04 

73899/002 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ 

REAPROVEITAMENTO 

m³ 41,69 88,57 3.692,48 

    SUBTOTAL       3.748,52 

              

    FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DE CONCRETO         

    Fundação         

92876 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8.0 MM. Kg  102,00 8,25 841,50 

92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, 

UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

Kg  22,90 8,81 201,75 

39849 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 

20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

m³ 6,37 472,71 3.011,16 

    SUBTOTAL       4.054,41 
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    ALVENARIA         

73935/002 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 

VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADO 

m² 204,05 77,27 15.766,94 

93202 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

COM TIJOLO MACIÇO. 

m 58,30 18,46 1.076,22 

COMP 05 VERGA E CONTRA VERGA DE CONCRETO FCK = 20MPA  m³ 0,098 3.135,02 307,23 

    SUBTOTAL       17.150,39 

              

    IPERMEABILIZAÇÃO         

74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, 
COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

m² 11,20 9,68 108,42 

    SUBTOTAL       108,42 

              

    REVESTIMENTO         

74199/001 SINAPI CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA 

m² 408,10 30,81 12.573,56 

74001/001 SINAPI REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 

0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA 

m² 408,10 23,68 9.663,81 

87264 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014 

m² 458,53 66,88 30.666,49 

    SUBTOTAL       52.903,86 

              

    PISOS         

COMP 1 + COMP 2 RECUPERAÇÃO DE PISO GRANILITE OU MARMORITE, 

ESPESSURA 8 MM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO 

m² 908,63 59,06 53.663,69 

87622 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

m² 62,53 30,85 1.929,05 

84191 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS 

m² 62,53 89,85 5.618,32 

    Rodapé         

88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. (BRANCO) 

m² 9,71 6,23 60,49 

84191 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 

ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 

PLASTICAS 

m² 8,00 89,85 718,80 

    SUBTOTAL       61.990,35 

              

    ESQUADRIAS         

COMP 4 ESQUADRIA FIXA COM VIDRO INCOLOR 1,20M X 1,00M  UD 1,00 853,37 853,37 

73961/001 SINAPI JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA 1,20M X 0,60M  m² 1,44 736,59 1.060,69 

73961/001 SINAPI JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA 3,20M X 0,60M  m² 1,92 736,59 1.414,25 
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COMP 3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA 1,60M X 2,10M 

ESPESSURA 3,5CM 

UD 2,00 785,38 1.570,76 

86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE 

COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 40,10 360,31 14.448,43 

90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃOMÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI 

MENTO E INSTALAÇÃO. 

UD 20,00 628,15 12.563,00 

90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UD 20,00 101,93 2.038,60 

    SUBTOTAL       33.949,10 

              

    PINTURAS INTERNAS UTI'S E CENTRO CIRÚRGICO          

6067 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 

ZARCAO (1 DEMAO) 

m² 6,72 35,83 240,78 

74133/002 SINAPI EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA 
CORRIDA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA ESMALTE 

m² 73,92 23,90 1.766,69 

74065/002 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS 

DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO 

m² 73,92 23,68 1.750,43 

88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. 

m² 408,10 13,01 5.309,38 

88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

m² 908,63 10,25 9.313,46 

79514/001 SINAPI PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS m² 151,55 57,42 8.702,00 

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

m² 2.370,90 11,64 27.597,28 

    SUBTOTAL       54.680,01 

              

    PINTURA EXTERIOR DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 

MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE 

        

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m²             

6.000,00  

              

10,86  

                 

65.160,00  

88483 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m²             

6.000,00  

                

2,66  

                 

15.960,00  

74065/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS 

DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO 
NIVELADOR BRANCO FOSCO 

m²                 

500,00  

              

23,81  

                 

11.905,00  

6067 SINAPI PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO 

P/ESQUADRIA FERRO 

m²                 

800,00  

              

35,29  

                 

28.232,00  

88495 SINAPI  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2  

m²             

6.000,00  

                

9,27  

                 

55.620,00  

88431 SINAPI  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES  

m²             

1.000,00  

              

18,23  

                 

18.230,00  

88487 SINAPI  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m²                 

500,00  

                

8,60  

                   

4.300,00  

     SUBTOTAL                      

199.407,00  

              

    VIDROS         

72117 SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 3,36 141,16 474,30 

COMP 06 SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO  m² 7,00 127,08 889,56 

    SUBTOTAL       1.363,86 
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    SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

COMP 07 INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE PVC PARA LEITO DE UTI 

ADULTO 

UD 9,00 1.500,00 13.500,00 

COMP 08 INSTALAÇÃO DE RÉGUAS DE TOMADAS E GASES 

MEDICINAIS ( 10 TOMADAS E OXIGÊNIO, VÁCUO CLÍNICO 

E AR COMPRIMIDO MEDICINAL). 

UD 21,00 3.100,00 65.100,00 

    SUBTOTAL       78.600,00 

    LIMPEZA         

9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.120,05 2,76 3.091,34 

    SUBTOTAL       3.091,34 

              

   TOTAL 

CIVIL 

  570.210,37 

CÓDIGO ÓRGÃO/ 

COMPOS

IÇÃO 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.  QUANT.   V.UNIT.   V.PARCIAL  

    INSTALAÇÃO ELÉTRICA         

93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m                 

154,20  

13,64 2.103,28 

93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m                   
24,90  

17,01 423,54 

93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m                     

1,60  

37,52 60,03 

91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m                   

45,40  

4,68 212,47 

91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m                 

687,60  

7,69 5.287,64 

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m                 

920,00  

3,24 2.980,80 

91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m             

2.500,00  

4,52 11.300,00 

91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m             
1.500,00  

6,57 9.855,00 

92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m                 

421,00  

33,90 14.271,90 

92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m                 

500,00  

75,03 37.515,00 

92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m                 

150,00  

64,81 9.721,50 

92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m                 

150,00  

46,75 7.012,50 

91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

unid.                     

8,00  

33,16 265,28 
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91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

unid.                     

4,00  

23,17 92,68 

91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

unid.                 

220,00  

26,45 5.819,00 

92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

unid.                   

18,00  

20,55 369,90 

92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

unid.                   

57,00  

35,90 2.046,30 

73953/006 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid.                 

154,00  

120,26 18.520,04 

74131/008 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA50 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid.                     

3,00  

1.460,15 4.380,45 

74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

unid.                   

33,00  

13,13 433,29 

74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid.                   

32,00  

60,27 1.928,64 

74130/004 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

unid.                     

1,00  

85,72 85,72 

74130/010 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA 

MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

unid.                     

2,00  

515,51 1.031,02 

74130/008 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA 

MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

unid.                     

2,00  

1.167,27 2.334,54 

74130/007 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA 

MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid.                     

1,00  

853,65 853,65 

83449 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM 

TAMPA 

unid.                     

5,00  

367,98 1.839,90 

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

unid.                 

154,00  

10,88 1.675,52 

92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

unid.                 
220,00  

11,29 2.483,80 

91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

unid.                   

18,00  

8,39 151,02 

91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

unid.                     

2,00  

26,28 52,56 

72337 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNID.                   

20,00  

21,04 420,80 

83369 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 

60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

UNID.                     

2,00  

375,49 750,98 

73768/012 SINAPI CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNID.                 

450,00  

4,59 2.065,50 

              

    SUBTOTAL       148.344,25 
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    SPDA         

68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR unid.                   

11,00  

58,49 643,39 

84159 SINAPI BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4" CJ                   
24,00  

3,88 93,12 

COMP.04 
elétrica  

  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO 
PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" 

E CUNHA DE FIXACAO 

unid.                   
12,00  

2,70 32,40 

78018 SINAPI ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M 

M³                   

25,30  

37,84 957,35 

COMP.06 

elétrica 

  FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 

USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 

unid.                   

20,00  

15,38 307,60 

COMP.07 

elétrica 

  FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE DE BORRACHA 

AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) 

M                   

20,00  

2,09 41,80 

72929 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 

35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M                 

450,00  

48,74 21.933,00 

72930 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 

50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M                   

70,00  

60,17 4.211,90 

91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m                   

23,00  

11,74 270,02 

83638 SINAPI MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-

RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

unid.                     

3,00  

407,96 1.223,88 

    SUBTOTAL       29.714,46 

    TOTAL ELÉTRICA       178.058,71 

    INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO         

    ÁGUA FRIA         

    UTI         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                   

12,00  

3,66 43,92 

9875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-

5648) M CR 

m                   

18,00  

14,19 255,42 

9869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

6,12  

16,67 102,02 

34637 SINAPI CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN                     

2,00  

209,09 418,18 

3767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 

(COR VERMELHA 

UN                   

10,00  

0,91 9,10 

95 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE 

VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA 

UN                     

1,00  

12,87 12,87 

97 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE 

VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA 

UN                     

2,00  

20,99 41,98 

99 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE 

VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA 

UN                     

4,00  

39,26 157,04 

7142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

3,00  

13,42 40,26 

1959 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

1,00  

11,81 11,81 

1957 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

1,00  

5,89 5,89 

7140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

5,00  

4,6 23,00 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

11675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

34,53 34,53 

11677 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

47,7 47,70 

11830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 3/4 " COM 

BALAO PLASTICO 

UN                     

1,00  

21,12 21,12 

820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 

X 32 MM, PARA AGUA FRIA 

UN                     

4,00  

5,19 20,76 
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832 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 

X 20 MM, PARA AGUA FRIA 

UN                     

4,00  

2,24 8,96 

825 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 

X 20 MM, PARA AGUA FRIA 

UN                     

2,00  

3,88 7,76 

    SUBTOTAL       1.284,06 

    C1         

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

2,00  

2,91 5,82 

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

4,00  

3,66 14,64 

    SUBTOTAL       20,46 

    C2         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

3,00  

3,66 10,98 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

2,00  

2,91 5,82 

7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     

1,00  

14,36 14,36 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     

2,00  

221,47 442,94 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

2,00  

83,61 167,22 

    SUBTOTAL       668,65 

    C3         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

2,00  

3,66 7,32 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

1,00  

2,91 2,91 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

13418 SINAPI TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, 

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 

UN                     

1,00  

16,13 16,13 

11690 SINAPI TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA 

PAREDE, CAPACIDADE *22* L, 

UN                     

1,00  

121,27 121,27 

    SUBTOTAL       174,96 

7.1.5   C4         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

2,20  

3,66 8,05 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

1,00  

2,91 2,91 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

13418 SINAPI TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, 

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 

UN                     

1,00  

16,13 16,13 

1746 SINAPI BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 

X 1,20* M 

UN                     

1,00  

185,05 185,05 

    SUBTOTAL       239,47 

7.1.6   C5         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

4,20  

3,66 15,37 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

2,00  

2,91 5,82 
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7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     

1,00  

14,36 14,36 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     

1,00  

221,47 221,47 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

1,00  

83,61 83,61 

10422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE 

LOUCA BRANCA 

UN                     

1,00  

399,03 399,03 

    SUBTOTAL       766,99 

7.1.7   C6         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     
2,20  

3,66 8,05 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     
1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

1,00  

2,91 2,91 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

13418 SINAPI TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, 

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 

UN                     

1,00  

16,13 16,13 

1744 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 

1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM 

UN                     

1,00  

102,23 102,23 

    SUBTOTAL       156,65 

7.1.8   C7         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

5,20  

3,66 19,03 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     
1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     
2,00  

2,91 5,82 

7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     
1,00  

14,36 14,36 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

1744 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 

1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM 

UN                     

1,00  

102,23 102,23 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

1,00  

83,61 83,61 

10422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE 

LOUCA BRANCA 

UN                     

1,00  

399,03 399,03 

    SUBTOTAL       651,41 

7.1.9   C8         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

5,20  

3,66 19,03 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     
1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     
3,00  

2,91 8,73 

7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     

2,00  

14,36 28,72 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     

1,00  

221,47 221,47 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

1,00  

83,61 83,61 

10422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE 

LOUCA BRANCA 

UN                     

1,00  

399,03 399,03 

1368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 

UN                     

1,00  

56,38 56,38 

6005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "  

UN                     

1,00  

48,07 48,07 

    SUBTOTAL       892,37 
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7.1.10   C9         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

3,10  

3,66 11,35 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     
1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     
1,00  

2,91 2,91 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 
1/2" 

UN                     
1,00  

5,59 5,59 

13418 SINAPI TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, 

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 

UN                     

1,00  

16,13 16,13 

11690 SINAPI TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA 

PAREDE, CAPACIDADE *22* L, 

UN                     

1,00  

121,27 121,27 

    SUBTOTAL       178,99 

7.1.11   C10         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

4,70  

3,66 17,20 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

3,00  

2,91 8,73 

7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     
2,00  

14,36 28,72 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 
1/2" 

UN                     
1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     

1,00  

221,47 221,47 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

1,00  

83,61 83,61 

10422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE 

LOUCA BRANCA 

UN                     

1,00  

399,03 399,03 

1368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 

UN                     

1,00  

56,38 56,38 

6005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "  

UN                     
1,00  

48,07 48,07 

    SUBTOTAL       890,54 

7.1.12   C11         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

4,70  

3,66 17,20 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

3,00  

2,91 8,73 

7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     

2,00  

14,36 28,72 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     
1,00  

221,47 221,47 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 
ALTA (REF 1195) 

UN                     
1,00  

83,61 83,61 

10422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE 

LOUCA BRANCA 

UN                     

1,00  

399,03 399,03 

1368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 

UN                     

1,00  

56,38 56,38 

6005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "  

UN                     

1,00  

48,07 48,07 

    SUBTOTAL       890,54 

7.1.13   C12         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

6,35  

3,66 23,24 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 
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1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

2,00  

2,91 5,82 

7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     

1,00  

14,36 14,36 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

1744 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 

1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM 

UN                     

1,00  

102,23 102,23 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

1,00  

83,61 83,61 

10422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE 

LOUCA BRANCA 

UN                     

1,00  

399,03 399,03 

    SUBTOTAL       655,62 

7.1.14   C13         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     
5,60  

3,66 20,50 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     

3,00  

14,36 43,08 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

2,00  

2,91 5,82 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

13418 SINAPI TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, 

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 

UN                     

4,00  

16,13 64,52 

    SUBTOTAL       161,25 

7.1.15   C14         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     
5,40  

3,66 19,76 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     
1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     
2,00  

2,91 5,82 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     

1,00  

221,47 221,47 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

1,00  

83,61 83,61 

    SUBTOTAL       357,99 

7.1.16   C15         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

2,20  

3,66 8,05 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     
2,00  

2,91 5,82 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 
1/2" 

UN                     
1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     

1,00  

221,47 221,47 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

1,00  

83,61 83,61 

    SUBTOTAL       346,28 

7.1.17   C16         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

2,20  

3,66 8,05 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

2,00  

2,91 5,82 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 
1/2" 

UN                     
1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     
1,00  

221,47 221,47 
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36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

1,00  

83,61 83,61 

    SUBTOTAL       346,28 

7.1.18   C17         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                   

13,90  

3,66 50,87 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

2,00  

2,91 5,82 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     
1,00  

221,47 221,47 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 
ALTA (REF 1195) 

UN                     
1,00  

83,61 83,61 

    SUBTOTAL       389,10 

7.1.19   C18         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

3,90  

3,66 14,27 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

2,00  

2,91 5,82 

7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     

1,00  

14,36 14,36 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     
1,00  

221,47 221,47 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 
ALTA (REF 1195) 

UN                     
1,00  

83,61 83,61 

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

UN                     
1,00  

399,03 399,03 

    SUBTOTAL       765,89 

7.1.20   C19         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

6,65  

3,66 24,34 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

3,00  

2,91 8,73 

7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     

2,00  

14,36 28,72 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     
1,00  

221,47 221,47 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 
ALTA (REF 1195) 

UN                     
1,00  

83,61 83,61 

10422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE 

LOUCA BRANCA 

UN                     

1,00  

399,03 399,03 

1368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 

UN                     

1,00  

56,38 56,38 

6005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "  

UN                     

1,00  

48,07 48,07 

    SUBTOTAL       897,68 

7.1.21   C20         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

6,35  

3,66 23,24 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

3,00  

2,91 8,73 
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7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     

1,00  

14,36 14,36 

7139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL (NBR 5648) UN 

UN                     

1,00  

1,84 1,84 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

2,00  

5,59 11,18 

1744 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 

1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM 

UN                     

1,00  

102,23 102,23 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

2,00  

83,61 167,22 

10422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE 

LOUCA BRANCA 

UN                     

1,00  

399,03 399,03 

    SUBTOTAL       749,57 

7.1.22   C21         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     
5,75  

3,66 21,05 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     

2,00  

2,91 5,82 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

1744 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 

1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM 

UN                     

1,00  

102,23 102,23 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

2,00  

83,61 167,22 

    SUBTOTAL       323,65 

7.1.23   C22         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     
3,10  

3,66 11,35 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     
1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     
1,00  

2,91 2,91 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

13418 SINAPI TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, 

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 

UN                     

1,00  

16,13 16,13 

11690 SINAPI TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA 

PAREDE, CAPACIDADE *22* L, 

UN                     

1,00  

121,27 121,27 

    SUBTOTAL       178,99 

7.1.24   C23         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

4,20  

3,66 15,37 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     

1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     
2,00  

2,91 5,82 

7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     
1,00  

14,36 14,36 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     

1,00  

221,47 221,47 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

1,00  

83,61 83,61 

10422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE 

LOUCA BRANCA 

UN                     

1,00  

399,03 399,03 

    SUBTOTAL       766,99 

7.1.20   C19         

9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m                     

6,65  

3,66 24,34 

11674 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, 
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

UN                     
1,00  

21,74 21,74 

1956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL (NBR 5648) 

UN                     
3,00  

2,91 8,73 
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7122 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA 

CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", 

UN                     

2,00  

14,36 28,72 

3874 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 

1/2" 

UN                     

1,00  

5,59 5,59 

10426 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN                     

1,00  

221,47 221,47 

36791 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA 

ALTA (REF 1195) 

UN                     

1,00  

83,61 83,61 

10422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE 

LOUCA BRANCA 

UN                     

1,00  

399,03 399,03 

1368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 

UN                     

1,00  

56,38 56,38 

6005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 "  

UN                     

1,00  

48,07 48,07 

    SUBTOTAL       897,68 

    SUBTOTAL ÁGUA FRIA        13.652,08 

CÓDIGO 

SINAPI 

ÓRGÃO/ 

COMPOS
IÇÃO 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.  V.UNIT.   V.PARCIAL  

   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS -ESGOTO         

89711 SINAPI TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

m                   

12,00  

              

14,61  

                       

175,32  

89712 SINAPI TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

m                   

20,00  

              

21,83  

                       

436,60  

89714 SINAPI TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m                   

40,00  

              

41,45  

                    

1.658,00  

89784 SINAPI TE SANITARIO 50MMX50MM, COM ANÉIS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

un                   
15,00  

              
17,14  

                       
257,10  

89748 SINAPI CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

un                      
3,00  

              
34,13  

                       
102,39  

89746 SINAPI JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

un                      

5,00  

              

19,41  

                         

97,05  

89801 SINAPI JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

un                      

3,00  

                

5,56  

                         

16,68  

89726 SINAPI JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

un                      

2,00  

                

6,57  

                         

13,14  

89732 SINAPI JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

un                      

5,00  

                

9,33  

                         

46,65  

89797 SINAPI JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

un                      

3,00  

              

38,27  

                       

114,81  

89785 SINAPI JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

un                      

4,00  

              

16,96  

                         

67,84  

COMP-30 COMPOS

IÇÃO 

JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

un                      

2,00  

              

29,64  

                         

59,28  

COMP-31 COMPOS

IÇÃO 

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA 

REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un                   

18,00  

              

48,26  

                       

868,68  

74104/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM 

TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

un                      

4,00  

            

150,24  

                       

600,96  

  SUB TOTAL ESGOTO   4.514,50 

       TOTAL HIDRÁULICA   4.514,50  

    TOTAL HIDRO-SANITÁRIO      18.166,58  

CUSTO TOTAL DA OBRA 766.435,66 
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ANEXO III – DO TR 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UTI ADULTO, INFALTIL, NEONATAL E O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT 

Local :  VARZEA GRANDE - MT 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO       

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA Orçamento À Executar     

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º Mês TOTAL 

Valor         %  Valor  % Valor  % Valor  % Valor  % valor %   

  REFORMA                           

1.0 DEMOLIÇÃO E 

RETIRADA/SERV. 

PRELIMINARES/ADMIN
ISTRAÇÃO DA OBRA 

     

62.911,

63  

       

8,21  

   

25.164,

65  

40 12582,

32 

   

20,0

0  

 

12.582,

32  

 

20,

00  

  

12.582,

32  

   

20,0

0  

             

62.911,

61  

2.0 FUNDAÇÃO/ESTRUTUR

A 

       

4.054,4

1  

       

0,53  

     

4.054,4

1  

 

100,

00  

          

-    

                       

4.054,4

1  

3.0 ALVENARIA       
17.150,

39  

       
2,24  

   
17.150,

39  

 
100,

00  

          
-    

                     
17.150,

39  

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO           

108,42  

       

0,01  

  108,42   

100,

00  

                          

108,42  

5.0 ESQUADRIAS      
33.949,

10  

       
4,43  

    20369,
46 

   
60,0

0  

 
13.579,

64  

 
40,

00  

                 
33.949,

10  

6.0 REVESTIMENTO       

52.903,

86  

       

6,90  

    21161,

54 

   

40,0

0  

 

15.871,

16  

 

30,

00  

  

15.871,

16  

   

30,0

0  

             

52.903,

86  

7.0 PISO      
61.990,

35  

       
8,09  

    12398,
07 

   
20,0

0  

 
18.597,

10  

 
30,

00  

  
12.398,

07  

   
20,0

0  

    
18.597,

10  

    
30,0

0  

         
61.990,

34  

8.0 VIDRO        

1.363,8

6  

       

0,18  

               

1.363,8

6  

 

100,

00  

               

1.363,8

6  

9.0 PINTURAS INTERNAS 
UTI'S E CONTROLE 

CIRÚRGICO  

     
54.680,

01  

       
7,13  

         
19.138,

00  

 
35,

00  

  
13.670,

00  

   
25,0

0  

    
21.872,

00  

    
40,0

0  

         
54.680,

00  

10.0 PINTURA EXTERIOR 

DO HOSPITAL E 

PRONTO SOCORRO 

MUNICIPAL DE 
VARZEA GRANDE 

   

199.407

,00  

      

26,0

2  

   

59.822,

10  

        

30  

39881,

40 

   

20,0

0  

 

39.881,

40  

 

20,

00  

  

19.940,

70  

   

10,0

0  

    

39.881,

40  

    

20,0

0  

        

199.407

,00  

11.0 SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

78.600,

00 

      

10,2

6  

    39300,

00 

   

50,0

0  

 

19.650,

00  

 

25,

00  

  

19.650,

00  

   

25,0

0  

             

78.600,

00  

12.0 LIMPEZA E 

ARREMATES FINAIS 

       

3.091,3
4  

       

0,40  

                      

3.091,3
4  

  

100,
00  

           

3.091,3
4  

13.0 INST. HIDRO-

SANITÁRIO 

     

18.166,

58  

       

2,37  

     

5.449,9

7  

   

30,0

0  

5449,9

7 

   

30,0

0  

   

3.633,3

2  

 

20,

00  

          

3.633,3

2  

    

20,0

0  

         

18.166,

58  

14.0 INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA 

   

178.058
,71  

      

23,2
3  

   

17.805,
87  

   

10,0
0  

35611,

74 

   

20,0
0  

 

35.611,
74  

 

20,
00  

        

89.029,
36  

    

50,0
0  

        

178.058
,71  

  Valor Total    

766.435

,66  

    

100,

00  

                            

766.435

,62  

                              

Valor Do Mês     129.447

,40 

  186862

,93 

  178.544

,68 

  95.476,

11 

  176.104

,51 

          

766.435

,62  

Valor Acomulado     129.447
,40 

   
16,8

9  

316310
,33 

   
41,2

7  

494.855
,00 

 
64,

57  

590.331
,11 

   
77,0

2  

766.435
,62 

  
100,

00  

        
766.435

,62  

 
 
 

 



  
ESTADO DE MATO GROSSO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO 

 

PROC. ADM. N. 383658/2016                                                Tomada de Preços N. 05/2016 

 

 

 

 

 Edital aprovado pela Assessoria Jurídica da sms por meio de parecer n. 49.2016 

 Avenida Castelo Branco, 2500, Água Limpa, CEP n. 78125-700, Várzea Grande – T – Fone/; (65) 3688.8020                  60 
 

LICITAÇÃO 
PMVG 

 

 
_______ 
 
 

 
ANEXO IV – DO TR 

 
 

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

Grupo A Despesas indiretas    

AC Administração central 4,00  

SG Seguro e Garantia 0,80  

R Risco 1,20  

Total do grupo A 6,00  

Grupo B Bonificação   

DF Despesas Financeiras 1,21  

Total do grupo B 1,21  

Grupo C Bonificação   

L Lucro 7,40  

Total do grupo C 7,40  

Grupo D Impostos   

C.1 PIS 0,65  

C.2 COFINS 3,00  

      

C.3 ISSQN 2,00  

C.4 CPRB 4,50  

Total do grupo D 10,15  

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) 

BDI  = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1 28,24% 
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ANEXO V – DO TR 
 

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UTI ADULTO, INFANTIL E NEO NATAL;  

E CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT  

 

JUNHO - 2016 
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1.0- APRESENTAÇÃO 
O projeto trata-se da Reforma e adequação da UTI adulto, infantil e neo natal; e centro cirúrgico do hospital e 

pronto socorro municipal de várzea grande – mt, atendendo a RDC Nº50/2002, suas alterações e normas 

complementares, a fim de abrigar com segurança e funcionalidade os funcionários e usuários, propiciando 

atenção à saúde de forma integral, com atendimento pautado nas políticas de saúde de redução de danos e 

tornando o acolhimento conforme a política de humanização do SUS. 

 
2.0- GENERALIDADES 

2.1 - Condições Gerais: 
2.1.1- As obras serão executadas integral e rigorosamente em obediência às normas e especificações contidas 
neste Memorial, bem como ao projeto apresentado, quanto à distribuição e dimensões, e ainda os detalhes 
técnicos e arquitetônicos, em geral. 

2.1.2- Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de 
procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material "similar" um mesmo 
material de outra marca comercial que apresente as mesmas características técnicas de forma, textura, cor, 
peso, resistência, desempenho, etc, e seja aprovado previamente pela fiscalização, sendo que a substituição 
deverá ser anotada no diário de obra, justificando-se a troca do material. 
2.1.3- A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de 

acabamento esmerado. 
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2.1.4- O número de operários, encarregados, almoxarifes, apontadores, mestres e outros funcionários deverá 
ser compatível com o ritmo de progresso das obras, expresso por meio de cronograma físico-financeiro. 

2.1.5- As obras serão executadas de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da A.B.N.T., as posturas 
federais, estaduais, municipais e condições locais. 
2.2- Desenho 
As cotas, níveis e detalhes dos desenhos serão obedecidos rigorosamente. 
2.3- Modificações no projeto 
Não serão toleradas modificações nos projetos, nos Memoriais Descritivos e nas especificações de materiais 

sem a autorização, por escrito, dos respectivos autores.                                                                                                                                                                
 
2.4- Análise do Projeto e Responsabilidades 
Será fornecido projeto completo à Construtora, a quem caberá a total responsabilidade pela estabilidade, 

segurança da construção, acerto e esmero na execução de todos os detalhes, tanto arquitetônicos como 
estruturais, de instalações e equipamentos, bem como, funcionamento, pelo que deverá, obrigatoriamente, 
examinar, profunda e cuidadosamente, todas as peças gráficas e escritas, apontando, por escrito, com a 

devida antecedência, bem antes da aquisição de materiais e equipamentos ou do início de trabalhos gerais, ou 
mesmo parciais, as partes não suficientemente claras, em discordância ou imprecisas. 
Qualquer obra, de qualquer natureza, deverá ser cercada de toda segurança e garantia. Nenhum trabalho será 
iniciado sem prévio e profundo estudo e análise das condições do solo, das construções vizinhas e da própria 
área; o mesmo com relação aos projetos a serem executados. 
Divergências entre obra e desenho, entre um desenho e outro, entre Especificações, memorial e desenho ou 
entre desenho e detalhe serão comunicadas aos autores dos projetos respectivos e ao arquiteto, por escrito, 

com a necessária antecedência, para efeito de interpretação ou adaptação do mesmo. 
 
2.5- Obrigações da Construtora em relação a firmas especializadas 
A Construtora se obriga a executar todos os serviços considerados necessários à complementação de serviços 
e de instalações especializadas, a cargo de terceiros (instalações elétricas e hidráulicas em geral, vapor, 
oxigênio, ar condicionado, instalações mecânicas e especiais, etc). 

 
2.6- Casos Omissos 

Todos os casos omissos, dúbios ou carentes de complementação, serão resolvidos pela Fiscalização, em 
comum acordo com o autor do projeto arquitetônico e com profissionais responsáveis pela elaboração dos 
demais projetos complementares. 
 
2.7- Proteção contra Acidentes, Incêndios, Contaminação e Ineficiência. Continuidade Operacional. 

Manutenção Preditiva 

Serão observados todos os requisitos, exigências e recomendações para a prevenção de acidentes, incêndios e 
prevenção de contaminação, de acordo com as Normas Técnicas da A.B.N.T., CNEN, Ministério do Trabalho, do 
INPS, do Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro de Segurança, RDC 50 do Ministério da Saúde, Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor e outros, em relação à fase de construção, sabido que a inobservância de 
certos preceitos, na construção hospitalar, dá origem a fontes permanentes de acidentes, contaminações, mau 
desempenho, desperdícios, precária eficiência e qualidade e outros.  

 
 
3.0- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA 
3.1 - Correrão por conta, exclusiva da Construtora, todas as despesas com as instalações provisórias da obra, 

tais como: 
3.1.1- Execução do canteiro 
3.1.2- Andaimes, passarelas e outros. 

3.1.3- Maquinaria, equipamentos e ferramentas. 
3.1.4- Instalações ou derivações provisórias de água, luz e força. 
3.1.5- Instalações sanitárias e outras, para operários e demais funcionários, em concordância com as 
exigências oficiais. 
3.1.6- Barracos provisórios para guarda de materiais, alojamentos de pessoal, eventuais cantinas, etc. 
3.1.7- Escritório de obra. 

3.2- Despesas Gerais e de Administração local da obra 
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Correrão igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem indiretamente sobre o custo das 
obras, como: 

3.2.1- Manutenção das instalações provisórias acima citadas. 
3.2.2- Administração local de obra (engenheiro encarregado, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores 
e almoxarifes). 
3.2.3- Vigias, serventes para arrumação e limpeza da obra, guincheiro, etc. 
3.2.4- Transportes internos e externos. 
3.2.5- Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores, capacetes de 

segurança, luvas, etc. 
3.2.6- Diversos: medicamentos de urgência, materiais de consumo e outros. 
Caberá a Construtora o estudo do custo-benefício quanto ao aproveitamento de água de mina (se houver), de 
chuva, de reciclagem e aproveitamento do entulho e outros redutores de custos e desperdícios. 

 
3.3- B.D.I 

Todas as despesas mencionadas nos itens 3.1 e 3.2 acima, bem como outras que - a critério da Construtora - 

possam incidir indiretamente no custo da obra, deverão estar incluídas na taxa percentual de Benefícios e 

Despesas Indiretas (B.D.I.), que será acrescida aos preços unitários. 

 
3.4- Vigilância 
A Construtora manterá um perfeito e contínuo serviço de vigilância no recinto dos trabalhos, cabendo-lhe toda 
responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos, decorrentes de negligência durante a execução das 
obras, até sua entrega definitiva. 
 

4.0- LOCAÇÃO  

4.1- Locação e Nivelamento - As obras, caracterizadas no projeto arquitetônico, serão locadas 

rigorosamente de acordo com as plantas arquitetônicas. 

 

5.0- PAREDES DE VEDAÇÃO 

5.1 - Alvenaria - As paredes de vedação, em geral, serão de alvenaria de tijolos cerâmicos 8 furos ou de 

blocos de cimento, de meia vez, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, com pés-direitos 

constantes dos desenhos. 

 

6.0- IMPERMEABILIZAÇÃO 

6.1 - Vigas de fundação - O elemento a impermeabilizar deverá ter a superfície totalmente limpa e seca. A 

impermeabilização constará da pintura contínua em um mínimo de 3 demãos de hidro-asfalto, aplicadas à 

trincha, perpendicularmente a camada anterior. Cada demão somente poderá ser aplicada após a completa 

secagem da anterior. A área a impermeabilizar compreenderá a superfície superior da viga ou verga e deverá 

seguir um mínimo de 10 cm nas laterais das mesmas. 

Após a execução da  impermeabilização da superfície com argamassa 1: 3 de cimento e areia média espessura 

2cm com aditivo impermeabilizante vedacit ou sika, e sua perfeita secagem, será aplicado o hidro-asfalto. 

 

8.0 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 

As superfícies, de paredes internas/externas e teto, quando não especificada com revestimento  específico, 
deverão ser revestidas com reboco  paulista de argamassa mista de cimento cal e areia  no traço 1:4/12  com 
espessura média de 25mm. 
Deverá ser empregado para execução do reboco areia devidamente peneirada e fina. O resultado deste 
revestimento deverá apresentar uma superfície sem ondulações, riscos ou quaisquer defeitos. 
 
Banheiros, DML, abrigo de resíduos terão como revestimento azulejo 20 x 20cm até o teto,  cor branco brilho 

assentados com juntas a prumo, de 2mm, rejunte impermeável cor branco. Nos cantos externos terão filete de 

alumínio 6x6mm. 
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Em ambiente conforme indicação em projeto, será aplicado argamassa com barita até 2,10m de altura com 
espessura média de 2,5cm. A aplicação deverá obedecer as recomendações do fabricante. 
 

9.0- PISOS/RODAPÉS/SOLEIRAS E PEITORÍS 

9.1 - Lastro - O contrapiso pode ser executado logo após a execução das fundações impermeabilizadas, será 

em concreto simples com consumo de 200 kg de cimento por m³, perfeitamente nivelado e assentado sobre 

aterro compactado com espessura de 5cm.  

9.2 - Regularização –  com argamassa de cimento e areia 1:3, espessura 3cm 

9.3 - Piso – Granilite, Limpeza de todas as impurezas da superfície, tanto da laje ou lastro de concreto. 

Aplicação de argamassa com areia grossa lavada e cimento no traço 1x1, bastante homogênea, aplicado com 

vassourão para obter melhor aderência da regularização. 

Em seguida: execução de argamassa; cimento e areia grossa lavada, no traço 1x3. (Não faltar e nem exceder 

na quantidade de água)  

Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de acordo com o projeto. 

Obs. não ultrapassar 2x2 m. 

De um modo geral, no piso deverá ser previsto caimento em direção a ralos, grelhas ou outros dispositivos, 

nos pisos sujeitos a lavagem (Sanitários, Depósito de lixo, Copa, DML, outros). Não se permitirá empoçamento 

de água, ou água fluindo em direção errada. 

Os desníveis entre área seca e área molhada dentro de um mesmo ambiente (Box dos chuveiros) serão feitos 

com o próprio piso, sem soleira, e com desnível de 0,5cm no máximo.  

9.4 - Rodapé – seguirá a mesma especificação do piso, com 7 cm de altura. 

 

10.0 - ESQUADRIAS  

10.1 - Esquadrias de madeira - Excetuando-se as portas de ferro e de alumínio, as folhas das portas 

internas serão de madeira pintadas com esmalte sintético. 

Deverão ser utilizadas dobradiças e fechaduras de primeira linha 

 

11.0 - VIDROS 

Os vidros a serem empregados não poderão apresentar bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros 

defeitos.  Os caixilhos de alumínio, em geral, levarão vidro (cristal) liso transparente, de boa qualidade. 

Os vidros terão espessura compatível com o vão segundo tabela do fabricante.  

Onde indicado, ou requerido por medida de segurança, ou outro, será usado vidro temperado ou laminado. 

 

12.0 - PINTURA 

Todas as pinturas serão no número de demãos suficientes para uma perfeita cobertura. 

 

12.1 - Pintura acrílica: Será aplicada em paredes externas ou internamente em, no mínimo 2 demãos, após 

a aplicação de selador acrílico incolor e massa acrílica.  

 

12.2 - Pintura esmalte em madeira: serão aplicadas 2 ou mais demãos de tinta esmalte (Cor Branca) sobre 

as esquadrias, ou outros elementos de madeira, depois de perfeita regularização da superfície com massa 

corrida para madeira , que deverá estar isenta de pó ou sujeiras. Antes da aplicação de uma demão sobre a 

anterior, esta deverá ter o seu brilho quebrado pelo lixamento da superfície base (lixa 200). Removido o pó, 

poderá ser procedida a aplicação da nova demão. 

 

12.3 - Pintura esmalte sobre esquadrias de ferro: portas, janelas e grades metálica serão lixados, 

tratados com tinta à base de material anti-corrosivo (zarcão tipo pesado) e acabados com 2 demãos de tinta à 

base de esmalte. 

 

13.0 - COMPLEMENTAÇÕES 

13.1- Fornecedores de Equipamentos Especializados 
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A construtora e/ou o engenheiro responsável obrigam-se a substituir as firmas que forem recusadas. 

As plantas, desenhos, detalhes, particularidades e especificações, elaborados pelas firmas executantes, 

deverão ser, cuidadosamente, examinados pelo construtor e apresentados à Fiscalização, com a devida 

antecedência, para que não acarretem atraso às obras; principalmente em caso de necessidade de 

modificações, substituições ou complementações. 

Em caso de dúvidas decorrentes de interpretação de desenhos e especificações, elaborados pelos Escritórios 

de projetos complementares e especializados e de arquitetura, caberá a Fiscalização e ou Firma Construtora 

dirimi-las junto aos autores dos respectivos projetos. 

Ambientes, espaços, distâncias, alturas, cargas, suportes, proteções, barreiras, ligação de luz, força, 

aterramento, dimensionamentos, disponibilidades de água, vapor, esgoto, ar condicionado, furos, reforços, 

aberturas, passagens, caixas, quadros e outros deverão ser previstos com a devida antecedência e adequadas 

às necessidades e exigências dos aparelhos e equipamentos a serem instalados, prevenindo contratempos, 

surpresas, gastos evitáveis, vibrações, interferências, induções eletromagnéticas e outros. 

Em caso de dúvidas decorrentes da interpretação dos desenhos e especificações elaboradas pelas firmas de 

projetos complementares e especializados com os de arquitetura, caberá à Fiscalização dirimi-las junto aos 

autores dos Projetos Arquitetônicos. 

13.2- Normas Especiais e de Segurança 

Deverão ser observadas as normas de segurança cabíveis, referentes a edifícios; para tanto o presente projeto 

deverá receber a necessária e prévia aprovação dos órgãos competentes; bem como quanto a instalações de 

materiais inflamáveis, combustíveis e explosivos, instalações de pára-raios e outros. O mesmo com relação ao 

controle de água potável, e águas servidas. 

 

13.3 - Instalações de Equipamentos e Aparelhos Especiais 

Os detalhes e particularidades deverão ser fornecidos pelos respectivos fabricantes, com a devida 

antecedência, a fim de adequar os ambientes, os suportes, as proteções, pontos de luz, força, água, esgoto, ar 

condicionado, furos, reforços, aberturas, passagens, caixas, quadros e outros às necessidades dos aparelhos e 

equipamentos além de prevenir gastos evitáveis, vibrações, interferências, indução eletromagnética, 

vazamentos de radiação e outros. 

 

14.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza; deverão apresentar perfeito funcionamento todas as 

instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações de água, esgoto, luz e força e telefone e outras, 

ligadas de modo definitivo. 

Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Construtora para fora da obra: 

serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica, cimentados, plástico, borracha e outros, bem 

como os azulejos, aparelhos sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos 

cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e argamassas. 

Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os produtos que a boa técnica recomenda para cada 

caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, removedor, produtos químicos, detergentes e outros. 

Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente o 

uso inadequado de substâncias cáusticas e corrosivas, nos locais indevidos. 

 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                       Procurou-se desenvolver um 
projeto arquitetônico, respeitando a programação físico-funcional, para a total garantia da qualidade de 
serviços prestados pelo estabelecimento. 
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ANEXO III – TR 

PROJETOS 

Serão disponibilizados em Mídia  
(CD/PEN DRIVE) 
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(usar papel timbrado da empresa)  
 

 
 

ANEXO VI – DO TR 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 
 

 
Nome da empresa: ........................................................................... 
Razão Social:..................................................... 

CNPJ nº .................................................... 
Endereço: ................................................................................................. 
Fone: ......................................................... 
E-mail: ..................................................................................................... 
 
 

Declaro que vistoriei minuciosamente o local para a prestação dos serviços constantes do objeto do 

Edital de Licitação nº _____/2016, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem 

como coletei informações e todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta 

comercial em nome da empresa que represento. 

 

Várzea Grande (MT), ...... de .................. de 2016. 
 

 
 

 
NOME/Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 

......................................................................................... 

                           Carteira de Identidade / Órgão Expedidor 
 

 
 
 
(Obs. Apresentar junto aos documentos de habilitação, preenchido e assinado, com cópia autenticada da 

procuração, se for o caso)  
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(usar papel timbrado da empresa)  

 

 

ANEXO VII – DO TR 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 
 
 
Nome da empresa: ............................................................................. 

Razão Social:............................................................. 

CNPJ nº .................................................... 
Endereço: ................................................................................................. 
Fone: ......................................................... 
E-mail: ............................................................................................. 
 
 

Declaro que optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade, ou 

consequências, por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo 

licitatório, em nome da empresa que represento. 

 

 

Várzea Grande (MT), ...... de .................. de 2016. 
 
 
 

 
NOME/Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 

......................................................................................... 
                           Carteira de Identidade / Órgão Expedidor 
 
 

 
 

(Obs. Apresentar junto aos documentos de habilitação, preenchido e assinado, com cópia autenticada da 

procuração, se for o caso)  
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MODELO – ANEXO II 

 

ESPELHO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZA GRANDE 
Avenida Castelo Branco, 2500 
Tomada de Preços 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 

Projeto Básico 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) 

 

 
DECLARAÇÃO DE QUE TODAS AS ATIVIDADES DA EMPRESA NÃO CONTRARIA O DISPOSTO 

NO ART. 7, XXXIII, DA CF/88 

 

 

 

 

 

................................., inscrito no CNPJ nº................... por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr(a)..................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................ e 

do CPF nº..............., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, introduzido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

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

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, e que suas atividades 

não contraria o disposto no art. 7, XXXIII, da Constituição Federal. 

 

Ressalva: emprega menor de dezesseis anos e maior de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

 

 

 

___________, em __ de ________________ de 2016 

 

 

 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO – IV 

 
                                                                     MODELO 
 

 

TERMO DE RENÚNCIA CONDICIONAL AO DIREITO DE RECURSO TERMO DE RENÚNCIA CONDICIONAL 

 

 

____________________________________________________________, com sede/domicílio na 

______________________________________________________________, inscrito  

no CNPJ-MF/CPF-MF n.º _____________________________, licitante no procedimento licitatório 

Tomada de Preço n.º 007/14, promovido pela Prefeitura Municipal de Andradas, Estado de Minas 

Gerais, por seu representante legal, para cumprimento do disposto no art. 43, III, da Lei Federal 

n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, não podendo comparecer ou enviar representante ou agente 

credenciado para a solenidade de abertura dos envelopes de “documentação”, apresenta, nos 

exatos limites do respectivo instrumento convocatório, o presente TERMO DE RENÚNCIA AO 

DIREITO DE RECURSO,RESTRITO À FASE HABILITATÓRIA, CONDICIONADA ESTA A DECLARAÇÃO 

DE SUA HABILITAÇÃO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, caso no qual, desde já, 

consente com o prosseguimento do certame, também com a abertura do envelopes de “Proposta 

Financeira”.  

 

 

Por ser verdade, firma o presente. 

 

  

___________, _______ de ___________ de 2016. 

 
 
 
 
 
 

(ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA) 
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ANEXO – V 
 

Modelo 

 

 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 
 

Ilmº  Sr. Presidente da Comissão de Licitação  

 

 

 

O Empresário / Os sócios,_______________________ da empresa 

_______________________, com sede à __________________________, na cidade de 

_______________, Estado de ________ declarar que:  

 

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3° 

da Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das 

hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.  

 

 

Local e data:  

 

 

 

 

 

 

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios: 
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ANEXO – VI 
 
 

MODELO 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

___________________________________________________________, com sede à 

______________________________________________________________________, inscrita no 

CNPJ-MF n.º _________________________________, Inscrição Estadual n.º 

_________________________________________________, interessada em participar do 

procedimento licitatório da Tomada de Preços n.º ___/2016, promovido Prefeitura Municipal de 

Andradas, Estado de Minas Gerais, por seu representante legal, DECLARA, para fins de 

cumprimento do disposto no § 2.º do art. 32, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 

sob as penas da lei, que inexiste fato impeditivo a sua habilitação e, ainda, que se obriga a 

comunicara superveniência deste, caso venha a ocorrer.  

 

Por ser verdade, firma o presente. 

 

 

 

___,______ de__________ de 2016. 

 

 

 

 

________________________________________ 

(ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA) 
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ANEXO VII 

                                                                      (MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

  

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitação, na modalidade Tomada de Preços n.____ /2016, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

- MT que: 

 

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sujeitando-nos a eventuais averiguações 

que se façam necessárias; 

 

Declaramos que recebemos todos os documentos, tomamos conhecimentos de todas as 

informações e das condições dos locais para cumprimento das obrigações e que aceitamos todas as 

exigências contidas no edital supramencionado objeto desta licitação. 

 

 Declaramos que no nosso quadro não existe empregados, servidores púbicos exercendo 

funções de gerência, administração ou tomada de decisão, ou de qualquer outra 

 ___________, em __ de ________________ de 2016 

  

  

______________________________________ 

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: (CARIMBO DO CNPJ) 
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DO CONTRATO 

Elaborada pela Assessoria Juridica da SMS 

 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. XXXXXXX 

                                              A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS/VG), através do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, fundo público inscrito no CNPJ nº 11.364.895/0001-60, sito anexo com Paço 

Municipal Couto Magalhães à Avenida Castelo Branco, nº 2.500. Bairro Água Limpa – Município de Várzea 

Grande, neste ato representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SÁUDE, o Senhor (a) -----------, 

portador (a) da Cédula de Identidade RG n°. ----------e inscrito(a) no CPF sob o n°. --------------, denominado 

CONTRATANTE,e de outro lado, a Empresa --------------, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 

inscrita no CNPJ sob o nº. ---------, e sob o NIRE n°. --------, com Sede na ---------nº ---, Bairro ---, ---- / --, 

CEP n°. -----, neste ato, representado por seu Sócio(a) Administrador(a), o(a) Senhor(a) --------, -----, -----, -

----, portador(a) da Cédula de Identidade RG n°. ------------e inscrito(a) no CPF sob o 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 de licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS N. __/2016, do tipo “MENOR PREÇO”, sob o regime de execução indireta de EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL, 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 Lei nº. 8.666 de 21 de 

Junho de 1993, vinculados ao Edital e anexos do Processo Licitatório TOMADA DE PREÇOS N. __/2016, do 

tipo “MENOR PREÇO”, sob o regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, no Processo 

Administrativo nº xx, no Termo de Referência nº XX/2016 da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

1.2 Aplicam - se aos casos omissos, as noções gerais de direito público, os princípios da teoria geral dos 

contratos, as disposições de direito privado e as estabelecidas neste  

Contrato, bem como nos demais documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. XX/201X. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO, DA DESCRIÇÃO, DOS ITENS E QUANTITATIVO 

2.1 O presente contrato tem por objeto: a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UTI ADULTO, 

INFANTIL, NEONATAL E O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, EM CONFORMIDADE COM AS PLANILHAS QUANTITATIVAS, OS PROJETOS 

ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E MEMORIAIS DESCRITIVOS, conforme edital e anexos. 
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2.2. A descrição, os itens, os quantitativos e o valor de referência, encontram-se anexo I deste Termo 

Contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1. O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e 

respectiva publicação, podendo ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 

21/06/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. DO VALOR GLOBAL 

4.1.1.Este instrumento tem o valor global estimado de R$ XXX (---). 

4.1.2. Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, tributos, 

emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e comerciais e, ainda os gastos 

com carregamento. 

4.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.2.1. Os recursos financeiros para a execução deste Contrato são oriundos da seguinte classificação 

orçamentária.  

Projeto Atividade Elemento de Despesa Fonte 

   

 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

5.1 A execução dos serviços deverá ser iniciada tão logo seja emitida a Ordem de Início de Serviços (OS), pela 

Superintendência Obras e Projetos / Coordenadoria de Projetos da SMS.  

5.2 Todos os serviços deverão ser executados obedecendo as Normas vigentes e procedimentos que garantam 

a segurança, a qualidade das construções e a boa prática da engenharia.  

5.3 Para a execução do objeto, a Contratada deverá seguir os projetos arquitetônicos e demais 

complementares que constam em anexo, que fazem parte deste procedimento licitatório e outros que 

porventura se tornem necessários e que sejam devidamente aprovados pela contratante;   

5.4 Após a entrega da Ordem de Início de Serviço a Contratada passa a ser responsável pela sinalização, bem 

como por eventuais acidentes e ou danos a terceiros, que venham ocorrer no local da obra em questão. 

5.5 Todos os materiais ou serviços utilizados na obra deverão atender às exigências das Normas pertinentes 

bem como critérios de qualidade e observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de 

controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc., atentando–se o proponente, principalmente, às 

especificações técnicas, memoriais e projetos fornecidos. 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA /CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

6.1 O prazo de execução dos serviços objeto deste Contrato, será de 05 (cinco) meses, contados da data de 

emissão da Ordem de Início de Serviços, devendo a Contratada seguir os respectivos Cronogramas Físico-

Financeiro (anexo I).    
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6.2 Serão descontados do prazo em questão apenas os dias de chuva excessiva e outros que, por motivos 

supervenientes, não permitam a execução dos trabalhos e desde que devidamente registrados no Diário de 

Obras e confirmados pelo Fiscal do Contrato.   

CLAÚSULA SÉTIMA – DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 As medições dos serviços executados serão realizadas preferencialmente no final de cada mês. Todavia, a 

última medição, após a conclusão da obra, poderá ser realizada em qualquer período do mês. 

7.2 As medições mensais dos serviços executados deverão ser protocoladas na Secretaria Municipal de Saúde, 

pela empresa executora da obra, endereçadas ao Fiscal do Contrato. 

7.3 As medições deverão conter a planilha dos serviços executados, cronograma físico-financeiro atualizado e 

relatório fotográfico comprovando a evolução dos serviços no período. Toda medição deverá estar assinada 

pelo responsável técnico da obra e pelo representante legal da empresa. Tal edição será avaliada “in loco”, 

para aprovação e ateste, no prazo máximo de 10 dias, pela Equipe de Fiscalização designada pela Secretaria 

Municipal de Saúde. Após, será solicitado da contratada a respectiva Nota Fiscal e a documentação legal 

exigida para pagamento. 

7.4 Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a última medição 

(Medição Final), conforme item 7.1. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será feito nas condições estipuladas no instrumento contratual, conforme Cronograma 

Físico–Financeiro, em até 30 (trinta) dias após o fechamento das medições dos serviços concluídos, conforme 

a cláusula sétima, a contar da data do recebimento da respectiva fatura e demais documentos, e o relatório 

de aprovação emitido pelo Fiscal do Contrato.  

8.2 Nenhum pagamento será realizado pela SMS/VG sem que antes seja procedida prévia e necessária 

consulta para a comprovação de regularidade fiscal.  

8.3 O pagamento será creditado em favor da Contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer banco 

indicado na Proposta devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da 

conta corrente em que deverá ser efetivado o Crédito.   

8.4 Serão descontadas da fatura da Contratada, eventuais multas aplicadas ao município de Várzea Grande – 

MT, pela inobservância de normas e posturas municipais, de segurança do trabalho ou quaisquer outras 

decorrentes dos serviços objeto deste Projeto Básico. 

CLÁUSULA NONA — DO RECEBIMENTO DAS OBRAS 

9.1 Os serviços ou obra serão considerados concluídos depois de cumpridas todas as exigências dos projetos e 

do contrato, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalização julgar necessários. 

9.2 Assim que a obra tenha sido concluída será emitido Termo de Recebimento Provisório assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias após a comunicação da Contratada.   

9.3 Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode ser efetuado o 

seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser 

efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.   

9.4 No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, sendo necessário o 

recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes.  
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9.5 A contratada deverá solicitar, de maneira formal, ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

obra, o seu recebimento provisório acompanhado dos seguintes documentos:  

a) Relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com 

discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ções) e 

período de atuação de cada um;  

b) Cópia do diário da obra;  

c) Certidão Negativa de Débitos perante o INSS/CND;  

d) Certificado de Regularidade de Situação / CRS, junto ao FGTS; 

e) Alvará e/ou Habite-se, no que couber.  

9.6 Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será procedido o recebimento definitivo, 

por comissão especificamente designada pela Contratante, ocasião em que será lavrado o termo de 

recebimento definitivo.  

9.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, da 

licitação, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

9.8 A Contratante toma posse do objeto do contrato após 03 (três) dias da data da formalização do Termo de 

Recebimento Provisório.  

9.9 O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso de obras, o objeto 

ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o 

contratado tiver cumprido as exigências do instrumento convocatório e do contrato.  

9.10 Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do CONTRATADO pela 

qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste por 05 (cinco) anos, contados da data da assinatura do 

Termo de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro.  

 CLÁUSULA DÉCIMA — DO PRAZO DE GARANTIA LEGAL 

10.1 A Contratada terá 10 (dez) dias para assinar o Contrato, após a devida comunicação pela autoridade 

competente, sob pena de decair o direito à contratação, observando–se ainda as estipulações do artigo 64 e 

parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

10.2. O prazo de garantia da obra se estende a eventuais falhas construtivas de segurança e solidez pelo 

período de 05(cinco) anos, conforme artigo 618 do código civil de 2002. Essa garantia se estende as falhas 

constatadas como construtivas de solidez e segurança, sendo presumida a culpa do construtor, 

independentemente de comprovação de sua culpa, que só poderá se eximir dela provando a culpa de 

terceiros, o mau uso por parte do comprador, ou eventos imprevisíveis (casos fortuitos e fenômenos da 

natureza). 

10.3 O prazo de vida útil dos serviços executados variam de acordo com as características dos mesmos 

apresentados, sendo atingido em função da eficiência e registros das manutenções, de alterações no entorno 

da obra e fatores climáticos, segundo a ABNT NBR 5674 e especificados no respectivo Manuel de uso, 

operação e manutenção entregue ao usuário elaborado em atendimento à ABNT NBR 14037. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1 Executar os serviços objeto do presente Contrato, observando de modo geral, as Especificações e Normas 

Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos serviços 
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contratados, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações de 

fiscalização e, quando houver, da Supervisão dos Órgãos Ambientais.  

11.2 Manter no canteiro de obras um responsável técnico, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

durante todo o período de execução e em período integral, profissional este que deverá estar devidamente 

registrado no quadro de funcionários da empresa vencedora ou com contrato de prestação de serviços entre 

as partes. 

11.3 Manter no local das obras/serviços um livro “Diário de Obras”, no qual serão feitas anotações referentes 

ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão de obra, etc., como também reclamações, 

advertências, imprevistos e, principalmente, problemas de ordem técnica que requeiram solução como 

também as medidas adotadas. Este documento devidamente rubricado pela fiscalização e pela Contratada, em 

todas as vias, ficará em poder da contratante após a conclusão da obra. 

11.4 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança 

nos acampamentos e canteiros de obras. 

11.5 Arcar, sem ônus para a contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos 

e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação. 

11.6 A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização previa da 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

11.7 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e 

Comercial, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho.   

11.8 Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer 

danos causados ao Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços.  

11.9 Fazer com que os componentes da equipe de Mão de Obra operacional (operários) exerçam as suas 

atividades, devidamente uniformizados, e fazendo uso dos equipamentos de segurança, requeridos para as 

atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente. 

11.10 Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica composta por profissionais 

habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalização a responsabilidade técnica até a 

entrega definitiva da obra, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência 

que se torne necessária. 

11.10 Fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a ser necessários para executar 

satisfatoriamente os serviços, podendo a fiscalização ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer 

equipamento não satisfatório. 

11.11 Todo pessoal da contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar adequadamente os 

serviços que lhes forem atribuídos.  

11.12  Manter as “placas de obra”, no modelo oficial, com a respectiva indicação do responsável técnico da 

obra, durante toda a execução da obra.  

11.13 Promover a sinalização da obra durante o período de execução.       

11.14 Prover meios de segurança para os operários, equipe de fiscalização e visitantes credenciados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, no ambiente onde serão realizados os serviços.  
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11.15 Responsabilizar-se pelos danos às propriedades públicas e privadas, linhas de transmissão de energia 

elétrica, telefônica e outros serviços públicos, ao longo e nas adjacências do objeto contratado, devendo tais 

serviços e reparos porventura necessários serem executados, sem ônus para a contratante. Na ocorrência de 

interferências com os serviços públicos, cabe à contratada a comunicação do início das obras aos órgãos 

competentes e à fiscalização da SECID.  

11.16 Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços ou obra.  

11.17 Responsabilizar-se pela reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às suas expensas, 

no todo ou em parte, do objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

de sua execução ou de materiais empregados.  

11.18 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

11.19 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, securitários, 

previdenciários e eventuais despesas de alimentação e transporte de seus profissionais encarregados da 

execução dos serviços objeto do presente contrato, bem como com quaisquer questões relacionadas com 

exigências municipais, estaduais ou federais, em cada unidade de execução dos serviços, e tudo mais que se 

fizer necessário à execução da obra.  

11.20 Arcar com todos os impostos, taxas e emolumentos que incidam ou venham a incidir na execução do 

contrato. 

11.21 Comunicar à Fiscalização, por escrito, a existência de quaisquer anomalias existentes, que possam, por 

conseqüência, resultar em falhas ou danos quando da execução dos projetos ou prejuízos à administração 

pública ou a terceiros. 

11.22 Executar todos os serviços com zelo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com as normas 

técnicas e procedimentos específicos. 

11.23 Conhecer e praticar todas as normas de segurança, aplicáveis ao objeto da licitação.  

11.24 Responsabilizar-se por toda e qualquer alteração e contaminação do meio ambiente.  

11.25 Monitorar e controlar a geração de resíduos, de forma a minimizá-los, dando destinação tecnicamente 

adequada aos rejeitos, em consonância com o Órgão Ambiental – SEMA/MT.  

11.26 Substituir imediatamente o empregado que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

comportamentais com a população do município. 

11.27 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou ao acompanhamento realizado pela Contratante. 

11.28 Iniciar os serviços após a autorização exclusiva da Ordem de Início de Serviço emitida pelo setor 

competente da SMS/VG.  

11.29 Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 

seus empregados no ambiente de trabalho.  

11.30 Remover entulhos, sobras de materiais não utilizados e fazer a limpeza completa após a fiscalização dos 

serviços, destinando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem ônus para a contratante.  
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11.31 Permitir a contratante, bem como a fiscalização, a realização de vistoria dos serviços e o livre acesso às 

dependências, bem como prestar, quando solicitado, as informações requeridas visando o bom andamento dos 

serviços.  

11.32 Informar a contratante, por ofício, a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam 

atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço.  

11.33 Comunicar, por ofício, a conclusão dos serviços ao setor de fiscalização do contrato, imediatamente após 

seu término, para fins de análise e aceite dos serviços executados;  

11.34 Protocolar solicitação de aditivo de prazo, com no mínimo 30 (trinta) dias antes do final da vigência do 

contrato; quando impossibilitada de terminar as obras dentro do prazo estipulado;  

11.35 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do seu empregado 

acidentado ou com mal súbito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. A CONTRATANTE é obrigada a prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA, com relação ao objeto deste Contrato.   

12.2. Promover, através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.  

12.3. Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas à contratada. 

12.4. Convocar a segunda colocada, quando a empresa não iniciar a obra após 30 (trinta) dias da emissão da 

Ordem de Início de Serviço.  

12.5. Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como qualquer 

material, produto ou equipamento que não atenda satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Nesse caso, a 

contratada deverá retirar o material do local de realização da obra, no prazo de 24h00 (vinte e quatro horas). 

12.6. Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal, em duas vias correspondentes ao 

adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue atestado pela autoridade competente e de 

conformidade com o discriminado na proposta da adjudicatária e o constante na Nota de Empenho, no prazo 

não superior a 30 (trinta) dias, através de ordem bancária contratada pela instituição financeira da 

Administração Municipal, devendo para isto ser indicada à agência, localidade e número da conta corrente em 

que deverá ser realizado o depósito. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação 

de regularidade da contratada.   

12.7. Exigir a fiel observância das especificações e condições previstas neste Contrato.  

12.8. A fiscalização pela Contratante, não exonera nem diminui a completa responsabilidade da futura 

Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO 

13.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, em duas vias correspondentes ao 

adimplemento de cada parcela e atestado pela autoridade competente. 

13.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal, feita através de 

ordem bancária e de acordo com as informações repassadas pela Contratada indicando a agência, localidade e 
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número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito, sendo feita através da instituição financeira 

da Administração Municipal. 

13.3 Cumpridas todas as etapas da fiscalização, a Nota Fiscal do produto entregue deverá ser atestada pelo 

fiscal do contrato e encaminhada a Diretoria/Coordenadoria Administrativa da SMS/VG, para providencias 

cabíveis.  

13.4 Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 

pagamento da data da sua reapresentação;  

13.5 O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade fiscal da 

Contratada.  

13.6 Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos com 

a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser especifica 

para participação em licitações públicas, bem como as Certidões de Dívida Ativa e Débitos Gerais junto ao 

Município de Várzea Grande/MT, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam 

dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

13.1.1 DO REAJUSTE 

13.1.2 Os preços dos serviços objeto do Contrato serão fixos pelo prazo de 01 (um) ano, contados a partir da 

data de assinatura da Ata, salvo art. 40, XI, da Lei 8.666/93. 

 

13.2.1 DO REEQUILIBRIO 

13.2.2 O valor do Contrato poderão ser revisto mediante solicitação da contratada com vista a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro da mesma, na forma do artigo 65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93, e 

observados os itens subseqüentes deste Contrato. 

13.2.3 As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de 

comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis bem 

como de demonstração analítica de seu impacto nos custos da Contrato. 

13.2.4 Deverão estar presentes os seguintes pressupostos da concessão do direito, quais sejam:  

a) elevação dos encargos do particular;  

b) ocorrência de evento posterior à assinatura da Ata de registro de preços;  

c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e  

d) imprevisibilidade da ocorrência do evento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. O acompanhamento e fiscalização serão exercidos pelo (a) servidor (a), o Senhor (a) XXXXXXXXX, 

brasileiro (a), portador da célula de Identidade RG N°. XXXXX Órgão Emissor: XXXXXX, inscrito no CPF sob o 

n°. XXXXX e matricula n° XXXXXXX, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

Caberá ao Fiscal do Contrato as seguintes atribuições: 
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a) Realizar conferências das notas fiscais atestadas pelo Fiscal do contrato, e posteriormente 

efetuar o pagamento; 

b) Atentar aos valores a serem pagos, tomando cuidado para que os pagamentos não 

ultrapassem o valor do contrato; 

c) Quaisquer outras ao qual a SMS/VG julgar necessárias e convenientes para o excelente 

andamento do contrato; 

d) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do contrato; 

e) Verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do contrato, confirmando o 

cumprimento das obrigações; 

f) Paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado; 

g) Informar a SMS/VG o cometimento de falhas e irregularidades detectadas que implique 

comprometimento da aquisição e/ou aplicação de penalidades previstas e noticiar os casos de afastamento em 

virtude de férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa assumir a gestão do 

contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades de fiscalização; 

h) Ter total conhecimento do contrato e suas clausulas; 

i) Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, decisões e 

providencias que ultrapassarem a sua competência; 

j) Zelar pelo bom relacionamento com a Contratada, mantendo um comportamento ético, probo e 

cortes; 

k) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e 

arquivando copia junto aos demais documentos pertinentes; 

l) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor 

do Contrato aquelas que dependem de providencias, com vistas á regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

m) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de matérias de reposição, 

destinado a execução do objeto contratado, principalmente quanto a sua quantidade e qualidade; 

n) Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu preposto, adotado todas as 

medidas que permitem compatibilizar as obrigações bilaterais; 

o) Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que cabíveis 

medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 

p) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes as suas 

atribuições, agindo com transparências no desempenho das suas atividades. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 

15.1 Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 

I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Contrato. 

II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de 

trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução da entrega dos materiais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

16.1 O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 e suas 
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alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as conseqüências 

previstas abaixo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser: 

A) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

B) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência da CONTRATANTE. 

C) judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 

8.666/93; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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; 

PARÁGRAFO QUARTO - 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

18.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a SMS/VG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações 

legais, nos seguintes casos: 

 Cometer fraude fiscal; 

 Apresentar documento falso; 

 Fazer declaração falsa; 

 Comportar-se de modo inidôneo; 

 Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

 Não mantiver a proposta. 

18.2. Para os fins da subcondição de inidôneo reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 

93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

18.1.1 ADVERTÊNCIA 

18.1.2 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos: 

18.1.3 Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para 

a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa; 

18.1.4. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, desde que a 

sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou inidoneidade; 

18.1.5. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços da 

CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave; 
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18.1.6 Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior a 05 (cinco) 

dias úteis. 

18.2.1 - MULTA 

18.2.2 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou serviços, calculado 

sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

b) O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º 

dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante no Contrato, pela inexecução total do objeto, sem prejuízo das 

outras sanções cabíveis;  

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo descumprimento de 

qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

e) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido no item 15.2, 

dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a 

assinatura da Contrato. 

18.2.3 A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, previamente autorizado 

pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a 

culpa, ou em decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite 

legal; 

18.2.4 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança Administrativa 

ou Judicial; 

18.2.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução do serviço advir de caso fortuito 

ou motivo de força maior. 

18.3 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS 

18.3.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos inadimplentes 

culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 

(dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação; 

18.3.2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura 

poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

18.3.3 - por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado prejuízos para a 

CONTRATANTE; 

b) execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

18.3.4 - por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a) não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b) se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz respeito à sua 

fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 
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c) prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste ajuste; 

d) cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando a rescisão do 

Contrato. 

18.3.1 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA  

18.3.2. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso 

anterior. 

18.3.3 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública será proposta 

pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

a) Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

18.3.4 demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante, em virtude 

de atos ilícitos praticados, tais como: 

a) praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem interesses 

escusos ou má-fé; 

b) apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha 

tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento da 

Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula Décima 

Quarta deste contrato, a CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando 

a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS ILICITOS PENAIS 

19.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 será objeto de processo judicial na forma legalmente 

prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

20.1 A empresa vencedora obrigar-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 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 9.648/98. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO PRAZO PARA INICIO DAS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

21.1 A contratada deverá iniciar a prestação dos serviços, imediatamente, após o recebimento da Ordem de 

Serviço/Nota de Empenho, o não cumprimento ensejara a aplicação de penalidade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

22.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
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I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo ao presente contrato. 

II. Integram este contrato, o Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico n. xxx/201x, bem com a proposta 

comercial da empresa contratada. 

III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente da presente licitação para qualquer operação 

Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO 

23.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca 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 assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a 

tudo assistiram e que também o subscrevem. 

 

Várzea Grande/MT, xxxxxxxxxxxx  201x. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 

NOME:.......................................................................................CPF:...................................  

NOME:.......................................................................................CPF:................................... 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N. 05/2016 

 

O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 

designada pela Portaria n. 025/2016, comunica aos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 

TOMADA DE PREÇOS N. 05/2016, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob o regime de execução indireta de 

empreitada pelo “PREÇO GLOBAL”, cujo objeto: Contratação de empresa de construção civil, com fornecimento 

de material e mão de obra, para a reforma e adequação da uti adulto, infantil, neonatal e o centro cirúrgico do 

hospital e pronto socorro municipal de várzea grande-mt, em conformidade com as planilhas quantitativas, os 

projetos arquitetônicos, projetos complementares e memoriais descritivos, conforme edital e anexos. Abertura 

está prevista para dia 26 de setembro de 2016, às 10h00min (horário de Mato Grosso). O Edital completo está 

à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande Superintendência de Licitação, nos 

dias úteis das 08h00min às 18h00min, no sito à Avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante 

pagamento dos custos de R$ 0,13 por copia, não restituíveis e gratuitamente e no site: 

WWW.varzegrande.mt.gov.br, informações (65) 3688-8020.    

 

Várzea Grande-MT, 06 de setembro de 2016 

 

 

 

LUIZ SOARES 

Secretário Municipal de Saúde 

http://www.varzegrande.mt.gov.br/

