
PREFEITURA DO ALEGRETE/RS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇO Nº 023/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 244/2020

LICITAÇÃO Nº  6816

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, torna público, para conhecimento dos interessados,
que às 14:00 horas  do dia 14/07/2020, no Centro Administrativo Municipal,  sito a rua Major João
Cezimbra  Jaques,  200,  Sala  de  Licitações,  reunir-se-á  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  com  a
finalidade de receber propostas pertinentes à abertura da  Tomada de Preço n° 023/2020, Processo
Administrativo  n°  244/2020,  na  modalidade  de  Tomada  de  Preço,  do  tipo  MENOR  PREÇO  POR
EMPREITADA GLOBAL.

I – DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a  CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE
PISTA DE SKATE.

II – HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

III - DA DOCUMENTAÇÃO
As empresas, para sua habilitação, deverão apresentar os documentos abaixo relacionados:
1. Habilitação Jurídica
1.1) Registro Comercial no caso de Empresa Individual
1.2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, devidamente registrado,
em  se  tratando  de  sociedade  comercial,  e  no  caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhada  de
documentos de eleição de seus administradores.
1.3) Declaração emitida pela licitante, sob as penas da Lei, de que está cumprindo o disposto no inciso
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.
2. Regularidade Fiscal
2.1) Prova  de Inscrição no Cadastro Nacional (CNPJ)
2.2) Certificado de regularidade quanto à Divida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da
União;
2.3)Prova de inscrição no Cadastro de contribuinte Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
2.4) Prova de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio e/ou sede do
licitante;
2.5) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei;
2.6) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
2.7) Certificado de regularidade junto à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).
3. Qualificação Técnica
3.1)  Registro  ou  inscrição  no  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  do Rio
Grande do Sul (CREA/RS) ou  registro ou inscrição no Conselho de arquitetura e Urbanismo do Rio
Grande do Sul (CAU/RS) da empresa licitante ou visto da mesma, no caso de empresas não sediadas no
Estado.
3.2) Capacidade Técnica Profissional – Prova da empresa possuir no quadro funcional permanente, na
data da publicação deste edital, profissional de nível superior, registrado no CREA ou CAU como RT da
Licitante, detentos de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de
complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, devidamente
atestado pelo CREA ou CAU, da seguinte forma:
3.3)  Os  profissionais  indicados  pelo  licitante  para  fins  de  comprovação  da  capacitação  técnico-
operacional de que trata o item 3.2 deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-
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se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administração.                                                                                                                
4. Qualificação Econômica Financeira
4.1) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresenta -
dos na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, devidamente acompanhados dos Termos de Abertura e Encer-
ramento do Livro Diário assinado por seu representante legal e contador responsável, com registro no
Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
4.2)  A  empresa  deverá  entregar  em  01(uma)  via  datilografada  ou  impressa  por  computador,
devidamente  assinada  pelo  responsável  técnico  ou  contador  acompanhado  de  CRC,  os  seguintes
indicativos econômico-financeiros, calculados com base em seu Balanço Patrimonial do último exercício
social:                                                                       

Índice de Liquidez Corrente:
LC = AC/PC                                   >    1,0
Índice de Liquidez Geral:
LG= (AC + RLP) / (PC + ELP)     >    1,0
Solvência Geral: 
SG =  AT /   (PC + ELP)                 >    1,0

Onde: 
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo

OBSERVAÇÃO: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

Publicados em Diário Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação ou por fotocópia registrada
ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou por fotocópia extraída do Livro
Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente. 

4.3) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
com data de emissão não anterior a (30) trinta dias da abertura desta Tomada de Preço.

IV – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
  1. DOS ENVELOPES:

Os  licitantes  deverão  apresentar,  no  local,  dia  e  hora  marcados,  dois  envelopes  denominados,
respectivamente, de Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO e Nº 02 – PROPOSTA.
Os envelopes deverão ser lacrados e indevassáveis, com as seguintes inscrições:

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
    Tomada de Preço n° 023/2020
    Envelope n° 1 – Documentação
    Licitante: (Razão Social da Empresa)
    CNPJ:

  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE
 Tomada de Preço n° 023/2020
 Envelope n° 2 – Proposta Financeira
                              Planilha de Preços
                              Cronograma
 Licitante: (Razão Social da Empresa)
 CNPJ

1. O envelope nº 1 deverá conter:
1.1) Documentação de habilitação referente aos itens 1, 2, 3 e 4 do título III;
1.2) Anexo II - Declaração - devidamente preenchido,
1.3) Anexo V – Atestado de Vistoria – devidamente preenchido (A vistoria deverá ser feita em até 24
horas antes do certame e deverá ser agendada junto a secretaria solicitante);
1.4) Anexo VII- Declaração de Capacidade de Depósito da Caução
2. O envelope nº 2 deverá conter:
2.1)  Anexo III  - Proposta Financeira que deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou
processada  em  computador,  sem  rasuras,  emendas,  borrões  ou  entrelinhas,  com  identificação,  da
empresa proponente, assinada pelo responsável legal.
2.2)  Cronograma físico-financeiro de execução da obra
2.3) Planilha orçamentária da execução da obra
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2.4) Anexo IV -  Cópia do comprovante de depósito da Garantia de Manutenção da Proposta emitido
pela Tesouraria da PMA

3. Da Proposta Financeira
3.1) O valor unitário do item, expresso com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, já tendo inclusas
todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto
licitado, bem como, declaração do proponente de que a sua proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, a contar da data marcada para entrega dos envelopes desta Tomada de Preços. No
silêncio da proposta, subentende-se a validade deste prazo.

2. DA PROPOSTA
2.1. O valor unitário do item, expresso com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, já tendo inclusas
todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto
licitado, bem como, declaração do proponente de que a sua proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, a contar da data marcada para entrega dos envelopes desta Concorrência. No silêncio
da proposta, subentende-se a validade deste prazo.

2.2. GARANTIA DA MANUTENÇÃO DA PROPOSTA
2.2.1  Como  Garantia  de  Manutenção  de  Proposta,  a  licitante  deverá  oferecer  caução  em  moeda
corrente  nacional,  carta  de  fiança  bancária  ou  seguro-garantia.  A  garantia  deverá  ser  entregue  na
Secretaria de Finanças, quando caução em moeda corrente nacional, situada na Praça Getúlio Vargas,
nº 409, Centro, Alegrete, RS, até 3 dias úteis imediatamente anterior à data marcada para a entrega dos
envelopes; quando fiança bancária ou seguro-garantia, a carta de fiança ou apólice de seguro, deverá
ser entregue dentro do Envelope 2, e apresentadas da seguinte forma:
a) caução em moeda corrente nacional, que deverá ser, a critério da licitante, em forma de depósito
bancário, por meio de cheque visado, ordem de pagamento bancário ou carta de crédito irrevogável;
b) fiança bancaria, emitida por banco estabelecido no Brasil;
c) seguro-garantia, emitido por companhia de seguros estabelecida no Brasil.
2.2.2 A cópia do comprovante de depósito da caução da Garantia de Manutenção da Proposta emitido
pela Tesouraria da PMA, ou a carta de fiança bancária, ou ainda o seguro-garantia deverão constar no
Envelope 2.
2.2.3  A  Garantia  de  Manutenção  de  Proposta  será  1%  (hum  por  cento)  do  orçamento  referencial
disponível no memorial descritivo.
2.2.4  A  Garantia  de  Manutenção  de  Proposta  deverá  ter  prazo  de  validade  de  60  (sessenta)  dias,
devendo ser prorrogada no caso de o Município solicitar e a licitante anuir.
2.2.5  A  recusa  na  prorrogação  da  Garantia  de  Manutenção  de  Proposta  implica  a  desistência  de
continuar no procedimento licitatório.
2.2.6 A Garantia de Manutenção de proposta oferecida pela licitante adjudicada será liberada/devolvida
quando tiver sido assinado o contrato e fornecida a Garantia de Execução de Contrato, prevista no
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Capacidade de Depósito da Caução.
2.2.7 As Garantias de Manutenção de Posposta oferecidas pelas proponentes classificadas em segundo
e terceiro lugar serão liberadas/devolvidas em prazo não superior a 3 (três) meses, contratados a partir
da assinatura do contrato pela licitante classificada em primeiro lugar.
2.2.8  As  Garantias  de  Manutenção  de  Proposta  oferecidas  pelas  demais  licitantes  serão
liberadas/devolvidas no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da data de assinatura do contrato,
salvo as que município tenha motivadamente se apropriado.

2.2.9  As  Garantias  de  Manutenção  de  Proposta  oferecidas  pelas  demais  licitantes  serão
liberadas/devolvidas no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da decisão que não caiba mais
recurso da fase correspondente.
2.2.10 A Garantia de Manutenção de Proposta poderá ser apropriada nos seguintes casos:
a) se a licitante desistir de sua proposta durante o prazo de validade;
b) se a licitante vencedora, dentro do prazo fixado, deixar de assinar o contrato ou não fornecer a
Garantia de Execução de Contrato.
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V – DO JULGAMENTO
1. Para efeitos de julgamento, será observado o menor preço por MENOR PREÇO POR EMPREITADA

GLOBAL;
2. A documentação e proposta serão recebidas no local, dia e hora assinalados no preâmbulo deste

Edital,  pela  Comissão permanente de Licitações,  que obedecerá ao rito  estabelecido na Lei  nº
8.666/93 e alterações;

3. A Comissão de Licitações poderá suspender a sessão se entender necessário, para maior exame dos
documentados apresentados, ou dos recursos interpostos. Neste caso, poderá fixar dia, hora e local
para comunicar resultados. Ocorrendo esta hipótese, os licitantes rubricarão os envelopes nº 02, os
quais continuarão em poder da Comissão;

4. O prazo de validade das propostas financeiras apresentados é de 60 (sessenta) dias a contar da data
da entrega dos envelopes.

5. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste Edital;
6. Dentre  as  propostas  aceitas,  será  vencedora  a  que  apresentar  o  menor  preço por  empreitada

global, classificando-se as demais por ordem crescente de preços;
7. Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate se dará por sorteio na mesma

sessão de julgamento, para o qual ficam expressa e previamente convocados os proponentes;
8. O  não  comparecimento  de  qualquer  dos  licitantes  às  reuniões  designadas  pela  Comissão  de

Licitações não impedirá que os efeitos do ato de produzam de pleno direito;
9. A Comissão de Licitações encaminhará ao Prefeito Municipal as suas conclusões, com a classificação

das empresas qualificadas, para que homologue o resultado, adjudicando o objeto licitado;
10. Capacidade de depósito de caução na assinatura do contrato.

VI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Em todas as faces da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas, e
parágrafos do artigo 109º da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

VII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado estão previstas e indicadas no
processo pelas rubricas abaixo descritas. 

Órgão Unidade Orçamentária Reduzido

Secretaria de  Educação 08.05.27.812.1015.1456.3449051000000.1198 13904

Secretaria de  Educação 08.05.27.812.1015.1456.3449051000000.0001                                                   13905

VIII – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

1) A adjudicação do objeto desta licitação à empresa vencedora formalizar-se-à através de Contrato,
assinado  pelas  partes  interessadas,  regendo-se  suas  cláusulas  pelos  termos  desta  Tomada,  da
minuta do que a integram pela  solicitação  047199 da  Secretaria de  Educação e pela legislação
aplicável, em especial a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores;

2) A  desistência  do  município  em contratar  com a  licitante  melhor  classificada,  por  anulação  do
procedimento licitatório, não confere a esta o direito de indenização ou reembolso de qualquer
espécie;

3) A empresa vencedora tem o prazo de cinco dias úteis para assinar o contrato, contados da data da
comunicação  pelo  Setor  de  Licitações.  Este  prazo  é  prorrogável  por  uma  única  vez  por  igual
período, mediante justificação feita pela empresa e aceita pela  Secretaria de Educação durante o
seu transcurso;

4) É facultado à administração, quando o convocado não assinar o contrato, no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual  prazo e  nas mesmas condições propostas  pelo  primeiro classificado,  inclusive  quanto aos
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preços, ou revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação de pena de multa de 10 (dez) por cento do
valor do contrato e demais sanções previstas na legislação vigente.

IX – DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO
1) A fiscalização  da  execução  dos  serviços  será  feita  por  técnico  (ou  Comissão)  da Secretaria  de

Educação;
2) A  fiscalização  não  eximirá  de  responsabilidade  a  CONTRATADA  pela  execução  dos  serviços

avençados;
X – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

1. A obra será acompanhada e recebida de acordo com o disposto nos artigos 73, 75 e 76 da Lei
Federal 8.666/93;

2. A  entrega e recebimento da obra deverá seguir os cronogramas em anexo;
3. Depois  de  concluídos  integralmente  todos  os  serviços  e  instalações,  com  fiel  observância  das

disposições editalícias e contratuais, será a obra recebida, em caráter provisório pela Contratante;
4. O recebimento provisório da obra ou sua impugnação far-se-à mediante inspeção a ser realizada

pela Comissão de Obras da Secretaria de Infraestrutura;
5. A  Prefeitura  Municipal  de  Alegrete  só  receberá  as  obras,  serviços  e  instalações  integralmente

prontos.
XI – DO PREÇO

1. O preço pelo qual será contratado o serviço incluem equipamentos, material e mão de obra, todos
os custos diretos e indiretos, impostos e taxas e constitui a única remuneração pela execução dos
trabalhos contratados.

2. O critério de reajuste que deverá retratar a variação efetiva do custo total da obra, admite o índice
de reequilíbrio financeiro do IGPM, da data da entrega da proposta.

XII – DO PAGAMENTO
1. O  pagamento  será  efetuado  de  acordo  e  após  as  medições  serem  efetuadas  e  aprovadas,

mensalmente, pelo responsável (ou Comissão responsável) pela fiscalização aos serviços prestados,
30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal e com a observância do estipulado pelo artigo 67
da Lei n0 8.666/93. Nos pagamentos realizados após a data de vencimento, indiciarão juros de 10%
(dez por cento) ao ano, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice da
IGP-M  (FGV) do mês anterior, pró rata dia;

2. De acordo com a legislação vigente, ficarão retidos, para posterior recolhimento, 11% (onze por
cento) referentes a valores previdenciários;

3. Ficarão,  também  retidos,  dois  por  cento  referente  a  contribuição  previdenciária  adicional  por
atividade que exponha a riscos adicionais e que permitam a concessão de aposentadoria especial;

4. As  empresas  deverão  apresentar,  mensalmente  ao  Setor  de  Encargos  Sociais  da  Secretaria  de
Administração, cópia das guias de recolhimento de FGTS e INSS, bem como os comprovantes de
pagamento de salários dos funcionários e ao Setor de Licitações e Contratos as atualizações dos
comprovantes de regularidade fiscal, elencados neste Edital;

5. A não apresentação implicará em retenção dos pagamentos respectivos ao mês em pauta.

XIII – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO
1. O  contrato  a  ser  firmado  entre  a  Prefeitura  Municipal  de  Alegrete  e  a  licitante  vencedora

(adjudicatária) incluíra as condições estabelecidas neste Edital e seu anexo e outras necessárias à
fiel execução do objeto desta licitação;

2. O Contrato firmado com a Prefeitura  Municipal  de  Alegrete  não poderá ser  objeto  de cessão,
subcontratação ou transferência, acarretando a infringência a essa cláusula, além das penalidades
legais, a rescisão do Contrato;

3. O  contrato  a  ser  firmado  entre  a  Prefeitura  Municipal  de  Alegrete  e  a  licitante  vencedora
(adjudicatária) somente será formalizado mediante a entrega da Declaração de Vedação conforme
Anexo VI devidamente assinada e carimbada pela licitante vencedora do certame;
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4.  É recolhida, à fiscalização do Contratante, a  Caução de Garantia da Execução, no valor em reais,
correspondendo a 5,00% (cinco por cento) do valor do contrato e que responderá pelo inadimplemento
das obrigações contratuais e também por todas as multas que forem impostas à Contratada. A caução
de execução é recolhida da seguinte forma:
I - Em moeda corrente;
· A garantia prestada em moeda corrente será devolvida monetariamente atualizada;
· A caução feita em moeda corrente poderá ser substituída, a requerimento da Contratada, formalizado
dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da data da Caução, pelo respectivo valor no dia da efetivação do
protocolo do requerimento, por Carta Fiança Bancária emitida por estabelecimento em funcionamento
no Brasil, aprovado pela Prefeita Municipal.
II - Em Títulos da Divida Publica da União;
III - Fiança Bancaria;
A Carta de Fiança Bancária serão obrigatoriamente apresentados em original e, o respectivo prazo de
validade deverá ser de no mínimo, 03 (três) meses superior ao prazo de execução contratado.
§1.º O Município reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as importâncias
necessárias para reparar, corrigir,  remover e/ou substituir os serviços e materiais que apresentarem
vícios, defeitos ou incorreções, nos termos apontados pela fiscalização através de relatório, sempre que
a Contratada não atender as suas determinações. Caso a garantia não se mostre suficiente, a diferença
será descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela Administração;
§2.º O  prazo  da  garantia  prestada  pela  Contratada  deverá  se  estender,  obrigatoriamente,  até  o
recebimento  definitivo  dos  serviços  e  entrega  do  documento  comprobatório  de  encerramento  da
matrícula CEI no INSS/Receita Federal, quando então será liberada ou restituída. Contudo reverterá a
em favor do Contratante,  no caso de rescisão do contrato por culpa exclusiva da Contratada,  sem
prejuízo da indenização por perdas e danos porventura cabíveis;
§3.º Caso a Contratada não apresente documento comprobatório de encerramento da matrícula CEI no
INSS/Receita  Federal  em  até  03  (três)  meses  do  término  do  prazo  de  execução  do  contrato,  a
Fiscalização do Município poderá solicitar que a fiança bancária ou o seguro-garantia sejam revalidados,
no prazo máximo de 10 dias da notificação, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis;
§4.º Toda vez que houver aditamento no contrato, a caução deverá ser complementada em valores e
prazo.

XIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1. Colocar à disposição todo o material e equipamentos necessários para a execução dos serviços

objeto desta licitação;
2. Responsabilizar-se,  independente  dos motivos  de falta  de seus  empregados,  pela  execução  de

todos os serviços especificados;
3. Manter em dia o pagamento do salário do pessoal alocado aos serviços, bem como dos respectivos

encargos sociais, que são de sua inteira responsabilidade;
4. Responder por qualquer acidente de que possam ser autores ou vítimas seus empregados, bem

como terceiros;
5. Responder  pelos  danos,  dolosos  ou  culposos,  causados  pelos  seus  empregados  aos  bens  da

Prefeitura Municipal de Alegrete ou de terceiros;
6. Reparar, às suas expensas, os serviços rejeitados pela administração, por terem sido executados em

desacordo com as especificações, normas aplicáveis ou com a boa técnica;
7. Participar por escrito à  Secretaria de Educação  a ocorrência de qualquer fato ou condições que

possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com os prazos
estabelecidos, indicando as medidas para corrigir a situação;

8. Permitir  acesso  e  fiscalização  à  obra  e  registro  de  pessoal  e  contábeis  durante  o  período  de
contrato.

XV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Não serão consideradas as  propostas  que deixarem de atender  a  qualquer  das  disposições do

presente Edital;
2. As impugnações deverão ser interpostas em conformidade ao Art. 41 da Lei Federal 8.666/93;
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3. Os  documentos  constantes  dos  itens  do  Título  III,  poderão  ser  apresentados  em  original,  por
qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  ou  por  servidor  da  Administração,  ou
publicação em órgão da imprensa oficial;

4. Aos  documentos  que  não  tiverem  expressado  suas  datas  de  validade,  as  mesmas  serão
consideradas, pela Comissão Permanente de Licitações, como sendo de trinta dias;

5. Para fins de julgamentos, o Certificado de Registro Cadastral SUBSTITUI os seguintes documentos
elencados no título III da Habilitação:
 item 2 os subitens 2.1 ao 2.7;
 item 4 os subitens 4.1 ao 4.3;

6. Não  serão  admitidas,  por  qualquer  motivo,  modificações  ou  substituições  das  propostas  ou
quaisquer outros documentos;

7. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e
assinar atas, os licitantes, representantes credenciados ou procuradores constituídos, e membros
da Comissão Julgadora;

8. Na  eventualidade  do  representante  legal  de  qualquer  licitante  precisar  ausentar-se  da  sessão
pública, deverá comunicar, antecipadamente, o fato à Comissão Julgadora que fará o devido relato
na ata;

9. Em todas as  fases  do processo de  licitação  serão observadas  as  normas previstas  nos incisos,
alíneas e parágrafos dos artigos da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

10.No contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias
previstas no Artigo 55 e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos
77 e 79 da Lei Federal 8.666/93;

11.Maiores  informações  serão  prestadas  aos  interessados  no  horário  das  8h  às  12h  no  Centro
Administrativo Municipal – Setor de Compras, sito a Rua Major João Cezimbra Jaques, 200, em
Alegrete - RS, pelo telefone (55) 39611684, 

12.Fica  eleito  o  foro  da  Comarca  de  Alegrete  para  solucionar  quaisquer  questões  oriundas  desta
licitação ( artigo 55, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93);

XVI – DOS ANEXOS
ANEXO I – Memorial Descritivo
ANEXO II – Declaração
ANEXO III –  Proposta Financeira
ANEXO IV – Minuta do Contrato
ANEXO V - Modelo de Atestado de Vistoria
ANEXO VI – Modelo de Declaração Vedação
ANEXO VII – Modelo de Declaração de Capacidade de Depósito da Caução

Alegrete, 28 de maio de 2020.

Márcio Fonseca do Amaral
                                                                                                 Prefeito Municipal

Aprovo o presente Edital de acordo com a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 211/2006
e normas gerais da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

José Rubens Rosa Pillar - OAB/RS 60.705
Procurador Geral do Município

                                                                                                                                             

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS".
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – Maj. João Cezimbra Jaques 200 – Cep: 97543-390

Fone: 55 3961 1684 E-mail:comprasalegrete@bol.com



PREFEITURA DO ALEGRETE/RS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

                                                                                                

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS".
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – Maj. João Cezimbra Jaques 200 – Cep: 97543-390

Fone: 55 3961 1684 E-mail:comprasalegrete@bol.com



PREFEITURA DO ALEGRETE/RS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇO Nº 023/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 244/2020

LICITAÇÃO Nº  6816
ANEXO I –  MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETIVO

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as 
características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão 
executados na construção da Pista de Skate, a ser construída na Avenida Tiarajú, com área total de 
863,94m².

2 - VISITA NA OBRA
É facultativa a visita ao local objeto desta licitação tomando, assim, conhecimento de todas

as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta.  Porém fica de
responsabilidade total da empresa caso a mesma não compareça.

3 - PLANEJAMENTO DE OBRAS
As obras serão executadas de acordo com o cronograma físico financeiro de execução,

devendo à contratada, sob a coordenação da Fiscalização, definir um plano de obras coerentes
com os critérios de segurança.

A obra deverá ser mantida em ótimo estado de limpeza, organização e conservação.

4 – ADMINISTRAÇÃO
Além da natural  mobilização para o  início  da obra,  a  qual  será  de responsabilidade da

empresa  vencedora,  também  caberá  ao  executante  o  fornecimento  de  todas  as  máquinas
necessárias à boa execução dos serviços, bem como os equipamentos de segurança, EPI’s (botas,
capacetes, cintos, óculos, etc.) necessários e exigidos pela legislação vigente.

A empresa deverá realizar Matrícula de Obra – CEI e ART/RRT, ambos da obra em questão,
cuja cópia deverá ser entregue ao fiscal da obra.

Deverão ser  obedecidas  todas  as  recomendações com relação á  segurança do trabalho
contida nas normas reguladora relativas ao assunto, como NR-6 – EPI e NR-8 – Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

A obra deverá ser totalmente administrada por profissionais legalmente habilitados e que
deverão estar presente em todas as fases importantes da execução dos serviços.

A  empresa  manterá,  na  obra,  mestre  de  obra  geral,  que  deverá  estar  presente  para
quaisquer esclarecimentos necessário à fiscalização.

Todo e qualquer material  e objeto pago na planilha orçamentária referente à execução
desta obra, serão de propriedade da Prefeitura do Alegrete.

A obra será de valor global, portanto a empresa vencedora ficará responsável pela total
execução dos itens dispostos em memorial, orçamento e projeto sem nenhum tipo de aditivo dos
itens elencados.

5 - DIÁRIO DE OBRA
A empreiteira deverá possuir, no local da obra, um Diário de Obra, mantendo-o sempre

atualizado, firmando com a empreiteira o Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo.
Toda a comunicação entre a empreiteira e a fiscalização deverá ser feita por escrito, através

do  diário,  que  deverá  ser  enviado  para  o  Fiscal  de  Obras,  no  máximo  a  cada  10  dias,  para
recolhimento das vias da Fiscalização.

6 – EXECUÇAO DA OBRA

A execução da pista de skate ficará a cargo da empresa contratada, após processo licitatório,
que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao
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Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  –  CREA  local  ou  ao  Conselho  de  Arquitetura  e
Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço
que  será  celebrado  entre  a  Contratado  e  o  Contratante.  Para  a  execução  dos  serviços  serão
necessários  ainda  os  procedimentos  normais  de  regularização  do  Responsável  Técnico  da
Empreiteira,  junto  ao contratante,  com relação ao comando da  obra,  diário  de obra,  licenças  e
alvarás.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
1.0 – NORMAS GERAIS

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:
 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

e Emprego.                                                     
 Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim de verificar as suas

condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundação a ser executada para
a edificação.

 Corrigir,  às  suas  expensas,  quaisquer  vícios  ou  defeitos  ocorridos  na  execução  da  obra,
objeto  do contrato,  responsabilizando-se  por  quaisquer  danos  causados  ao  convenente,
decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

 Empregar  operários  devidamente  uniformizados  e  especializados  nos  serviços  a  serem
executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.

 Na  fase  de  execução  da  obra,  caso  sejam  verificadas  divergências  e  inconsistências  no
projeto, comunicar ao licitante..

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 
interrupções por embargos.                                                                                    

 Estabelecer  um  serviço  ininterrupto  de  vigilância  da  obra,  até  sua  entrega  definitiva,
responsabilizando-se  por  quaisquer  danos  decorrentes  da  execução  que  por  ventura
venham a ocorrer nela.                                                                                     

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro.
 Providenciar a colocação das placas exigidas. Apresentar toda a documentação prevista no 

Contrato da Obra.
 Para  a  execução  da  obra,  objeto  destas  especificações,  ficará  a  cargo  da  Empreiteira  o

fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que
se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos.

   2.0 – FISCALIZAÇÃO

2.1. A  Fiscalização  dos  serviços  será  feita  pelo  pela  Prefeitura  do  Alegrete,  por  meio  do seu
Responsável  Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-
se ao que for determinado pelo fiscal.

2.2. A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto,  um profissional
devidamente habilitado, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas
as comunicações dirigidas pela fiscalização ao preposto da Empresa  executora terão eficácia plena
e  total,  e  serão  consideradas  como feitas  ao  próprio  empreiteiro. Por  outro lado, toda  medida
tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que
o profissional devidamente habilitado,  preposto  da Empresa executora, deverá estar  registrado
no CREA ou CAU local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou  mesmo do
preposto,  que  esteja  sob  suas  ordens  e  em  serviço  na  obra,  se  isso  lhe  for  exigido  pela
Fiscalização,  sem haver  necessidade  de declaração  quanto  aos  motivos.  A  substituição deverá
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
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2.4. Poderá  a  Fiscalização  paralisar  a  execução  dos  serviços,  bem  como  solicitar  que  sejam
refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as  especificações, detalhes  ou com a
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da
Empreiteira.

2.5. A  presença  da  Fiscalização  na  obra,  não  exime  e  sequer  diminui  a  responsabilidade  da
Empreiteira perante a legislação vigente.Deverá ser mantido no local da obra um jogo completo e
atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos,
cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido aprovados,
bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a Prefeitura e a Empreiteira, no
que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA

3.1. As  normas  aprovadas  ou  recomendadas,  as  especificações,  os  métodos  e  ensaios,  os
padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços
especificados, serão rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em
instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3. A guarda e vigilância dos materiais  e equipamentos necessários à  execução das obras, de
propriedade  do  convenente,  assim  como  das  já  construídas  e  ainda  não  recebidas
definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.

4.0 – INSTALAÇÕES DA OBRA

4.1. Ficarão  a  cargo  exclusivo  da  Empreiteira  todas  as  providências  e  despesas
correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o  aparelhamento, mão  de
obra,  maquinaria  e  ferramentas  necessárias  à  execução  dos  serviços  provisórios   tais  como:
barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz  e  telefone,  de água, etc.

4.2. Em  virtude  da  utilidade  fim  do  projeto,  não  são  previstos  banheiros  públicos  para  a
mesma. Dessa forma, para que não seja necessário o gasto com ligações provisórias  de  esgoto
durante a obra,  a Prefeitura  Municipal  compromete-se  em emprestar  à Empreiteira  o banheiro
de um prédio público vizinho ao local da obra, durante o tempo de execução da mesma.

5.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1. Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável.

5.1.1. A Empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de energia elétrica e
água potável.

5.2. A Empreiteira deverá providenciar a colocação da placa de Obra, com dimensões mínimas de
1,20x2,40m conforme Manual de Placa de Obra a ser fornecido pelo Fiscal de Obra.

5.3. A limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de
todo maquinário necessário e suficiente, e remoção do entulho resultante desta limpeza.

5.4. Todo o perímetro do terreno deverá ser fechado com  instalação de  tapume que  deverá ser
executado em madeira compensada com espessura de 6 mm, com pintura a cal, avançando 10m
em cada lado, no sentido do canteiro central da  Av. Tiarajú, permitindo  assim o armazenamento
e movimentação dos materiais de trabalho.

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS".
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – Maj. João Cezimbra Jaques 200 – Cep: 97543-390

Fone: 55 3961 1684 E-mail:comprasalegrete@bol.com



PREFEITURA DO ALEGRETE/RS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

5.5. Deverão ser locados e instalados na obra dois containers de 2,3x6x2, 5m, sendo um deles a
ser utilizado como escritório e o outro como depósito da obra.

6.0 – LOCAÇÃO DA OBRA

6.1. Ficará  sob  responsabilidade  direta  da  Empreiteira  a  locação  da  obra,  que  deverá  ser
executada  com  rigor  técnico,  observando-se  atentamente  o  projeto  arquitetônico  e  o  de
implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles.

6.2. Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao projeto de fundações, para
execução  do  gabarito  convencional,  utilizando-se  quadros  com  piquetes  e  tábuas  niveladas,
fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação será por eixos ou
faces  de  paredes.  Caso  necessário,  deve-se  sempre  utilizar  aparelhos  topográficos  de  maior
precisão para implantar os alinhamentos, as linhas  normais  e  paralelas.

6.3. A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação  de  proceder,
por  sua  conta  e  dentro  dos  prazos  estipulados  no contrato, as devidas modificações,
demolições  e  reposições  que  assim  se  fizerem  necessárias,  sob  aprovação,  ou  não,  da
Fiscalização.

6.4. A Empreiteira deverá solicitar, junto ao contratante, a demarcação do lote, passeio público e
caixa da rua. Caso exista alguma divergência entre  o levantamento topográfico, urbanização e o
projeto aprovado, ela deverá comunicar o fato, por escrito, à fiscalização do Contratante.

6.5. Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará,
habite-se,  ou em reparos  e  demolições  para atendimento  de  exigências  dos  órgãos municipais,
serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes.

6.6. Após  ser  finalizada  a  locação,  a  Empreiteira  procederá  ao  aferimento  das  dimensões,
alinhamentos,  ângulos  (esquadros)  e  de  quaisquer  outras  indicações  que  constam  no  projeto
aprovado,  de acordo com as reais condições encontradas no local  da obra.  Havendo relevantes
divergências  entre  as  reais  condições  existentes  no  local  da  obra  e  os  elementos do  projeto
aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à Fiscalização do contratante,
que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas.

7.0 – MOVIMENTO DE TERRA

7.1. O  terreno  de  projeto  deverá  ser  previamente  limpo  e  regularizado,  de  forma  a  permitir
continuo  acesso  às  dependências  da  obra,  assim  como  um  perfeito  escoamento  das  águas
superficiais pela topografia natural do terreno.

7.2. Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar
as estruturas por ventura existentes no terreno,  de  possíveis danos causados por carregamentos
exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados.

7.3. Será  executada  a  escavação  mecânica  solo  para  as  pavimentações  e  fundações,  com
profundidades conforme projeto.

8.0 – INFRA–ESTRUTURA: FUNDAÇÕES, VIGAS BALDRAME E RADIER

8.1. A fundação prevista é um sistema misto, contendo sapatas, vigas baldrame e radier, executados
com concreto armado de 25Mpa nas sapatas e vigas baldrame e 30Mpa no radier. Sendo as sapatas
e vigas baldrames executadas mecanicamente com betoneira e a laje radier em concreto usinado,
bombeado, com malha de 5mm, em aço CA-60, conforme projeto estrutural.
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9.0 – SUPERESTRUTURA: EQUIPAMENTOS

9.0.1. Os equipamentos terão suas paredes laterais executadas em alvenaria de blocos de concreto
estrutural, 14x19x29cm (espessura 14cm), de 4,5 Mpa, amarrados com aço CA-50 de 10mm e graute
de 20M com acabamento em chapisco e emboço.

9.0.2. O equipamento 5, que consiste em um corrimão metálico tubular será chumbado ao radier.

9.1. GENERALIDADES

9.1.1. Estas especificações abrangem toda a execução da estrutura de concreto armado da obra,
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteção. Neste caso deverão ser seguidas
as normas, especificações e métodos brasileiros, principalmente, o  atendimento  à NBR 6118/2007.

9.1.2. Rigorosamente  serão  observadas  e  obedecidas  todas  as  particularidades  do  projeto
arquitetônico e  estrutural,  a  fim de que haja  perfeita  concordância  entre  eles  na execução dos
serviços.

9.1.3. Nenhum  elemento  estrutural,  ou  seu  conjunto,  poderá  ser  executado  sem  a  prévia  e
minuciosa  verificação,  tanto  por  parte  da  Empreiteira  como  da  Fiscalização,  das  perfeitas
disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes.

9.1.4. Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos estruturais,
solicitará prova de carga para se avaliar a qualidade e resistência das peças, custos estes que ficarão
a cargo exclusivo da Empreiteira.

9.1.5. A Empreiteira locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário, sendo responsável
por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, correndo por sua conta eventual demolição,
assim como a reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pela Fiscalização da contratante.

9.1.6. Antes  de  iniciar  os  serviços,  a  Empreiteira  deverá  verificar  as  cotas  referentes  ao
nivelamento  e  locação  do  projeto,  sendo  a  referência  de  nível  (RN),  tomada  no  local  junta  a
Fiscalização.

9.2. MATERIAIS COMPONENTES

9.2.1. Aço para concreto armado

9.2.1.1. Todo o aço empregado deverá atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o
assunto;

9.2.2. Aditivos

9.2.2.1. Caso houver a necessidade de aditivos, estes deverão ser aprovados anteriormente pela
fiscalização.

9.2.3. Agregados

9.2.3.1. Miúdo

9.2.3.1.1. Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estáveis, com granulometria que se enquadre nas especificações da NBR 7211/2005 da ABNT.
Este  material  deverá estar  isento  de substâncias  nocivas  à  sua utilização,  como mica,  materiais
friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras.

9.2.3.2. Graúdo
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9.2.3.2.1. Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e nº 2, provenientes da britagem de rochas
sãs, totalmente puras de substâncias nocivas, como torrões de argila, material pulverulento, graveto
e outras.  Sua composição granulométrica  enquadrar-se-á  rigorosamente no especificado da NBR
7211/2005.

9.2.4. Água

9.2.4.1. A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de materiais siltosos, sais,
álcalis, ácidos, óleos, orgânicos ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. A princípio, água
potável poderá ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a água local ou a disponível
possa  conter  substâncias  prejudiciais,  deverão  ser  providenciadas  análises  físico  químicas.  Cabe
ressaltar que água com limite de turbidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser utilizada. Se esse
limite for ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada.

9.2.5. Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os ensaios
da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991, e o de alta resistência
inicial  a  NBR  5733/1991.  O  armazenamento  do  cimento  na  obra  será  feito  de  modo  a
eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de
diversas procedências ou idades.

9.2.5.1. O  concreto  deverá  ser  usinado  e  bombeado,  propiciando  maior  facilidade  de
concretagem devido à forma dos equipamentos propostos.

9.3. ARMAZENAMENTO

9.3.1. De  um  modo  geral,  os  materiais  deverão  ser  armazenados  de  forma  a  assegurar  as
características  exigidas  para  seu emprego  e  em locais  que não  interfiram com a  circulação  nos
canteiros.

9.3.1.1. Aços

9.3.1.1.1. Os aços deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco,  colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

9.3.1.2. Agregados

9.3.1.2.1. Os  agregados  serão  estocados  conforme  sua  granulometria  em  locais  limpos  e
drenados,  de  modo  que  não  sejam contaminados  por  ocasião  das  chuvas.  A  quantidade  a  ser
estocada deverá ser suficiente para garantir a continuidade dos serviços na obra.

9.3.1.3. Cimento

9.3.1.3.1. O  armazenamento,  após  o  recebimento  na  obra,  far-se-á  em  depósitos  isentos  de
umidade, à prova d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem
ser atendidas as prescrições da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9.3.1.4. Madeiras

9.3.1.4.1. As madeiras serão armazenadas em locais abrigados, com suficiente espaçamento entre
as pilhas, para prevenção de incêndio. O material proveniente da desforma, quando não for mais
aproveitável, será retirado das áreas de trabalho, sendo proibida sua doação a terceiros.
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9.4. FORMAS

9.4.1. Generalidades

9.4.1.1. Sua execução deverá atender às prescrições constantes na NBR 6118/2007 e às demais
normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço).

9.4.2. Materiais:

Os  materiais  de  execução  das  formas  serão  compatíveis  com  o  acabamento  desejado  e
indicado no projeto, que é o de concreto aparente.

9.4.2.1. Será exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite), madeira aparelhada, madeira
em bruto revestida com chapa metálica, ou simplesmente outros tipos de materiais,  conforme a
conveniência da execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização.

9.4.2.2. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformações, também a critério da
Fiscalização.

9.4.3. Execução

9.4.3.1. As  formas  e  seus  escoramentos  deverão  ter  suficiente  resistência  para  que  as
deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam
desprezíveis.

9.4.3.2. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as
dimensões requeridas no projeto estrutural.

9.4.3.3. Garantir-se-á a vedação das formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento.

9.4.3.4. A amarração e o espaçamento das formas deverão ser feitas através de tensor passando
por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente e com espaçamento uniforme.

9.4.3.5. Após a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serão vedados com argamassa.

9.4.3.6. A  ferragem será  mantida  afastada  das  formas  por  meio  de  pastilhas  de  concreto,  ou
espaçadores próprios em material plástico injetado, porém não se admitirá uso de tacos de madeira.

9.4.3.7. Os pregos serão usados de modo a não permanecerem encravados no concreto após a
desforma.

9.4.3.8. Deverão  ser  previstas  janelas  (abertura)  no  local  da  emenda,  para  limpeza  da  junta
concretada.

9.4.4. Escoramento

9.4.4.1. As  formas  deverão  ser  providas  de  escoramento  e  travamento,  convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformações superiores a 5 mm, em obediência ao
que prescreve a NBR 6118/2007.

9.4.5. Precauções anteriores ao lançamento do concreto

Antes do lançamento do concreto, serão conferidas as medidas e as posições das formas, a
fim de  assegurar  que  a  geometria  da  estrutura  corresponda  ao  projeto,  com tolerâncias
previstas na NBR 6118/2007.
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9.4.5.1. As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações
de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas
até a saturação, fazendo-se furos para escoamento de água em excesso.

9.5. ARMADURAS

9.5.1. Generalidades

9.5.1.1. As armaduras serão constituídas por malha de aço com bitolas especificadas em projeto e
deverão  obedecer  rigorosamente  aos  preceitos  das  normas  e  especificações  contidos  na  NBR
6118/2007.

9.5.1.2. Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 6118/2007.

9.5.1.3. A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o
mais que for necessário, para a perfeita execução desses serviços de acordo, com as indicações do
projeto ou determinações da Fiscalização.

9.5.1.4. Para  armaduras  de  espera,  utilizar  revestimento  polimérico  inibidor  de  corrosão  para
proteger  suas  extremidades,  empregando-o  da  seguinte  forma:  como  substrato,  devendo  as
armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, óleo, graxa, nata de cimento e outras substâncias
incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, garantida a  perfeita mistura
ao aplicar o revestimento inibidor de corrosão com trincha de cerdas médias, até atingir a espessura
aproximada de 0,5mm. A segunda demão será feita em 2 ou 3 horas após a primeira, ficando a
espessura final de película para duas demãos estimada em 1mm.

9.5.1.5. As armaduras serão de preferência revestidas em toda a superfície com o revestimento
inibidor de corrosão.

9.5.1.6. É recomendável que as superfícies de concreto adjacentes às armaduras tratadas com o
revestimento  inibidor  de  corrosão,  também sejam  revestidas  com o  mesmo  material,  em  duas
demãos, aplicadas a trincha.

9.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no mínimo 24 horas.

9.5.2. Cobertura de concreto

9.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobertura de
concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

9.5.2.2. Para  garantia  do  recobrimento  mínimo  preconizado  em  projeto,  serão  confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras  iguais  à cobertura  prevista.  A  resistência do concreto das
pastilhas  deverá ser  igual  ou  superior  a  do concreto das  peças  as  quais  serão incorporadas.  As
pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras.

9.5.3. Limpeza

9.5.3.1. As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial
à aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação.

9.5.3.2. De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas
formas.
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9.5.3.3. Quando feita em armaduras já montadas nas formas, será cuidadosamente executada, de
modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas próprias
formas.

9.5.4. Dobramento

9.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.5.4.2. As barras não poderão ser dobradas junto a emendas com solda.

9.5.5. Emendas

9.5.5.1. As  emendas  de  barras  da  armadura  deverão  ser  feitas  de  acordo  com  o  previsto  no
projeto, respeitando-se as prescrições contidas na NBR 6118/2007.

9.5.5.2. As  que  não  forem  previstas,  só  poderão  ser  localizadas  e  executadas  conforme  a
mencionada norma.

9.5.6. Fixadores e espaçadores

9.5.6.1. Para  manter  o  posicionamento  da  armadura  e  durante  as  operações  de  montagem,
lançamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que
fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas
pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.

9.5.7. Proteção

9.5.7.1. Antes  e  durante  o  lançamento  do  concreto,  as  plataformas  de  serviço  deverão  estar
dispostas de modo a não acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.5.7.2. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com nata
de cimento ou óleo solúvel e, na retomada da concretagem, serão limpas de modo a permitir uma
boa aderência.                                                     
9.6. PREPARO DO CONCRETO

9.6.1. Generalidades

9.6.1.1. O  preparo  do  concreto  será  executado  mediante  equipamento  apropriado  e  bem
dimensionado, em função das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

9.6.1.2. O  concreto  empregado  na  execução  das  peças  deverá  satisfazer  rigorosamente  às
condições de resistência,  durabilidade e impermeabilidade adequada as condições de exposição,
assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes da ABNT.

9.6.2. Materiais

9.6.2.1. Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma só procedência, a correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de acordo
com as dimensões das peças a serem concretadas, e fixação do fator água-cimento, tendo em vista a
resistência e a trabalhabilidade do concreto compatível com as dimensões e acabamento das peças.

9.6.2.2. O cimento,  a  areia  e a  pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente,
deverão  ser  sempre  da  mesma  procedência,  atestada  pelas  notas  fiscais  dos  fornecedores  e
comprovadas  por  inspeções  visuais,  antes  do  recebimento,  complementadas  pelos  testes
necessários, a critério da Fiscalização.
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9.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores  de pega,  plastificantes,  incorporadores  de ar
impermeabilizantes,  esses  serão  prescritos  pela  Fiscalização  em  consonância  com  o  projeto
estrutural. Vedar-se-á o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio.

9.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resistência inicial, só poderão ser utilizados com a
autorização da Fiscalização, cabendo à Empreiteira apresentar toda a documentação, em apoio e
justificativa da utilização pretendida.

9.6.3. Dosagem

9.6.3.1. Todos  os  materiais  componentes  do  concreto  serão  dosados  ou  proporcionados  de
maneira  a  produzir  uma mistura  trabalhável  em que  as  quantidades  de cimento  e  água  sejam
mínimas necessárias para obtenção de um concreto denso, resistente e durável.

9.6.3.2. Na  dosagem  cuidados  especiais  deverão  ser  tomados  a  fim  de  que  a  elevação  da
temperatura seja a mínima possível.

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, a fim de
possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

9.7.2. O  amassamento  mecânico  em  canteiro  durará,  sem interrupção,  o tempo
necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais
aditivos; a duração necessária aumentará com o volume de concreto amassado e será tanto maior
quanto mais seco for o concreto.

9.7.3. O tempo mínimo para o amassamento deverá atender à NBR 6118/2007, e a adição da água
será efetuada sob o controle da Fiscalização.

9.7.4. No  caso  de mistura  do concreto em usina,  esta  deverá ser  acompanhada no local  por
técnicos especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalização.

9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO

9.8.1. O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível.

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo
gasto no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da
mistura.

9.8.3. Para tanto, seguir-se-á o disposto na NBR 6118/2007.

9.9. LANÇAMENTO DO CONCRETO

9.9.1. O  lançamento  do  concreto  obedecerá  ao  plano  prévio  específico  e  aprovado  pela
Fiscalização,  não se  tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano.  No  caso  de
pilares, deve-se concretá-los até o nível do fundo das vigas, antes de  colocar  as armações das
respectivas lajes e vigas.

9.9.2. A Empreiteira comunicará previamente à Fiscalização, e em tempo hábil, o início de toda e
qualquer  operação  de  concretagem,  que  somente  poderá  ser  iniciada  após  sua  correspondente
liberação, a ser dada pela própria Fiscalização.

9.9.3. O  concreto  só será  lançado depois  que todo  o  trabalho  de  formas,  instalação  de  peças
embutidas e preparação das superfícies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.
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9.9.4  Todas  as  superfícies  e  peças  embutidas  que  tenham  sido  incrustadas  com  argamassa
proveniente de concretagem serão limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
lançado.

9.9.5. Especiais  cuidados  serão  tomados  na  limpeza  das  formas  com  ar  comprimido  e
equipamentos  manuais,  especialmente  em  pontos  baixos,  onde  a  Fiscalização  poderá  exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remoção de sujeiras.

9.9.6. O  concreto  deverá  ser  depositado  nas  formas,  tanto  quanto  possível  e  praticável,
diretamente em sua posição final e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação.

9.9.7. No  caso  de  pilares,  para  evitar  formação  de vazios  antes  da sua concretagem, deve-se
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator  água e
cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura.

9.9.8. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra nº. 2 do concreto,
lançando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resistência.

9.9.9. A  queda  vertical  livre  além  de  2,0  metros  não  é  permitida.  A  utilização  de  tremonha
(tubo com funil) é recomendável.

9.9.10. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao
tempo de pega do concreto.

9.9.11. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal que
o efeito de retração inicial do concreto seja mínimo possível.

9.9.12. Caso  seja  realmente  necessária  a  interrupção  de  uma  peça  qualquer  (viga,  laje,
parede, etc.), a junta de concreto deverá ser executada perpendicular ao eixo da peça  e  onde
forem menores os esforços de cisalhamento.

9.9.13. Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência que poderá agir na superfície da
junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar- se o
lançamento, deverá ser removida a nata e feita limpeza na superfície da junta.

9.9.14. Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de
densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente
confinado junto às formas e peças embutidas.

9.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO

9.10.1. Durante  e  imediatamente  após  o  lançamento,  o  concreto  deverá  ser  vibrado  com
equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que o concreto
preencha todos os vazios das formas.

9.10.2. Durante  o  adensamento  tomar-se-ão  as  precauções  necessárias  para  que  não  se
formem  nichos  ou  haja  segregação dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da armadura para
que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.

9.10.3. O  adensamento  do  concreto  se  fará  por  meio  de  equipamentos  mecânicos  através  de
vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas,
a critério da Fiscalização.

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS".
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – Maj. João Cezimbra Jaques 200 – Cep: 97543-390

Fone: 55 3961 1684 E-mail:comprasalegrete@bol.com



PREFEITURA DO ALEGRETE/RS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

9.10.4. Para as lajes poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de forma
estará  condicionada  à  autorização  da  Fiscalização  e  a  medidas  especiais,  visando  assegurar  a
imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

9.10.5. Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e armaduras.
A vibração deverá ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente
onde a aparência e qualidade da peça estrutural é requisito importante.

9.10.6. Sempre será observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrições da norma NBR
6118/2007.

9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-á a lavagem da superfície da
junta por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo o material solto e
toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais áspera possível.

9.11.2. Se eventualmente a operação só puder processar-se após o endurecimento do concreto, a
limpeza da junta far-se-á mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

9.11.3. A Fiscalização não autorizará o reinício da concretagem se a operação da limpeza não for
realizada  com  o  devido  rigor.  O  tratamento  da  junta  de  dilatação  será  com  silicone  ou  similar.
Também, seguir-se-á o disposto na norma NBR 6118/2007.

9.12. CURA DO CONCRETO

9.12.1. Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento.

9.12.2. Durante  o  período  de  endurecimento  do  concreto,  suas  superfícies  deverão  ser
protegidas  contra chuvas,  secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.

9.12.3. Para  impedir  a  secagem  prematura,  as  superfícies  de  concreto  serão  abundantemente
umedecidas  com água,  durante  pelo  menos 7  (sete)  dias  após  o  lançamento.  Como alternativa,
poderá ser aplicado agente químico de cura, de modo que a superfície seja protegida pela formação
de uma película impermeável.

9.12.4. Não  poderão  ser  usados  processos  de  cura  que  descolorem as  superfícies  expostas  do
concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser
aplicadas.

9.12.5. Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado, deverá ser curado
imediatamente após ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superfícies.

9.12.6. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura em que será
executada.

9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA
As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar
com  segurança  seu  peso  próprio  e  as  demais  cargas  atuantes,  e  as  superfícies  tenham
suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada

9.13.1. A  Empreiteira  providenciará  a  retirada  das  formas,  obedecendo  à  NBR  6118/2007,  de
maneira e não prejudicar as peças executadas.
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9.13.2. Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser de 3 (três) dias para faces laterais
das  vigas,  14  (quatorze)  dias  para  faces  inferiores,  deixando-se  pontaletes  bem  cunhados  e
convenientemente espaçados, a fim de garantir estabilidade mecânica à estrutura.

9.13.3. Ficará a critério da Fiscalização, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores àqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.14. REPAROS ESTRUTURAIS

9.14.1. No  caso  de  falhas  nas  peças  concretadas,  serão  providenciadas  medidas  corretivas,
compreendendo  demolição,  remoção  do  material  demolido  e  recomposição  com  emprego  de
materiais  adequados,  a  serem  aprovados  pela  Fiscalização,  à  vista  de  cada  caso.  Registrando-se
graves defeitos, a critério da Fiscalização, será ouvido o projetista (calculista).

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente resultarem em
superfícies defeituosas, obrigatoriamente serão reparadas,  de  modo  a  se  obter  as  características
do  concreto  inicial.  A  programação  e  execução  de  reparos  serão  acompanhadas e aprovadas
pela Fiscalização.

9.14.3. As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serão eliminadas.

9.15. TOLERÂNCIA NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

9.15.1. Na construção da estrutura da obra não serão tolerados desvios dos alinhamentos, níveis e
dimensões fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) dimensões
de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensões das fundações: por falta
10 mm e por excesso 30 mm.

9.17. CANTONEIRAS DE PROTEÇÃO

9.17.1. Todos os “cantos vivos” dos equipamentos serão protegidos por cantoneiras metálicas
metálicas de abas iguais.

9.17.2. O  corte  e  a  fixação  destas  cantoneiras  deve  ser  feito  de  modo  a  proteger  tanto  a
integridade dos equipamentos quanto a dos usuários dos mesmos.

10.0 – PAVIMENTAÇÕES

10.1. A  pavimentação  prevista  para  os  estacionamentos  e  passeios  será  em  bloco
intertravado  de concreto retangular,  de 20x10  cm,  com espessura  de 8cm,  com modulação
trabalhada  em  dois  tons  de  cinza  (cinza  claro  e  cinza escuro),  conforme prancha  03/08  do
projeto arquitetônico.

10.2. Com vistas à acessibilidade,  haverá duas rampas de acesso para PNE, executadas em
concreto, atendendo às normativas vigentes, bem como a demarcação  de  rotas através de
piso  podotátil,  direcional  e  de  atenção,  na  cor  vermelha,  conforme  locação  indicada  na
Prancha 03/08 do projeto arquitetônico.

10.3. A  área  de  piso  e o  topo  dos  equipamentos  destinados  à  rolagem  dos  skates  terão
acabamento em concreto usinado polido.

10.4. A  delimitação  da  área  de  projeto,  bem  como  a  transição  entre  o  piso  polido  e  os
blocos  intertravados  será  feita  através  de  guias  meio-fio  de  concreto  pré-fabricado,
dimensões  100x15x13x30,  perfeitamente  alinhadas  ao nível  dos pavimentos.  Os meio-  fios
existentes (paralelos às pistas de rodagem) serão mantidos.
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10.5. Todos os  pavimentos devem ser executados de modo a  permitir uma inclinação   de
0.25%,  com  ápice  no  centro  do  terreno  e  caída  para  as  laterais  lindeiras  às  ruas  que    o
contornam,  permitindo,  dessa  forma,  que  o  escoamento  das  águas  pluviais  se  de  por
gravidade até a sarjeta da rua.

10.6. Os equipamentos 1 e 2, que são rampas de 45°, deverão ter  instalados  no  encontro
do  seu  patamar  reto  com sua  pista  de  descida  um  tubo  de  aço  galvanizado  de  40mm  de
diâmetro de modo a eliminar a “quina viva” deste encontro.

10.6. Todas as “quinas” dos demais equipamentos devem ser cobertas por  uma cantoneira
de aço galvanizado de abas iguais 2”x3/8”.

11.0 – BANCOS E CONTENÇÕES                                                                                                          

11.1. Serão executados, ao redor da pista de rolagem dos skates, elementos de alvenaria de bloco

estrutural 14x19x29cm (espessura 14cm) que servirão como bancos e contenções. Suas dimensões

podem ser observadas na prancha 04/08 e seus detalhamentos no projeto estrutural.

11.2. A alvenaria de blocos receberá chapisco e emboço, permitindo um perfeito acabamento.

11.3. Os tampos dos bancos serão em concreto, cuja desforma deve permitir um perfeito 

acabamento de concreto aparente.

12.0 – PAISAGISMO

12.1. A firma contratada deverá responsabilizar-se pelo fornecimento e plantio de placas de grama 

batatais, conforme locação apresentada na prancha 03/08 do projeto arquitetônico.

11.2. As leivas de grama serão fornecidas em placas, com dimensões aproximadas de 30x30cm e 

espessura aproximada de 5cm. A terra que acompanha deverá ter as mesmas características da do 

plantio.

11.3. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, em local 

próximo à área de utilização, no máximo com 3(três) dias de antecedência.

11.4. Após a distribuição, as placas deverão sofrer uma compactação manual para fechamento 

dos vazios entre placas, evitando-se assim a perda de umidade.

11.5. Após a distribuição, as placas deverão sofrer uma compactação manual para fechamento 

dos vazios entre placas, evitando-se assim a perda de umidade.

11.6. As áreas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas durante a execução dos 

serviços e obras deverão ser submetidos a uma aragem profunda

11.7. A manutenção da grama, ou seja, a irrigação até a pega definitiva das placas de leiva será 

de 30 dias após o plantio.

11.8. A firma contratada deverá responsabilizar-se pelo fornecimento e plantio de 4 palmeiras 

areca, com pelo menos 1,50m de altura,nos locais indicados na prancha 03/08 do projeto 

arquitetônico.

11.9. A irrigação das palmeiras será de 30 dias após o plantio.

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS".
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – Maj. João Cezimbra Jaques 200 – Cep: 97543-390

Fone: 55 3961 1684 E-mail:comprasalegrete@bol.com



PREFEITURA DO ALEGRETE/RS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

13.0 – PINTURA

13.1. Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência.

13.2. Todas  as  superfícies  a  serem  pintadas  deverão  estar  firmes,  lisas,  isentas  de  mofo  e,
principalmente, secas, com o tempo de "cura" correto, conforme a umidade relativa do ar.

13.3. O início dos trabalhos de pintura, com aplicação do  selador só  poderá se dar  após 28  dias
da cura do concreto da superfície, e com aviso prévio ao fiscal. Em  caso  de  tempo chuvoso ou
úmido, os serviços de pintura são totalmente suspensos, esperando-se condições adequadas.

13.4. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver  perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

13.5. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies  não destinadas à
pintura (piso.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta
estiver seca, empregando-se removedor adequado.

13.6. Toda vez  que uma superfície  tiver sido lixada,  esta será  cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de
tinta.

13.7. Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura e
tonalidade. O acabamento previsto é o fosco.

13.8 Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação, entregues na obra em embalagem
original intacta, mediante presença do fiscal e obras.

13.9 Os equipamentos serão pintados com tinta acrílica de marca reconhecidas no mercado, em
duas demãos ou quantas forem necessárias até o perfeito cobrimento, sem emassamento e sobre
selador acrílico, da mesma marca da tinta que for aplicada. A marca escolhida deve ter indicação
para aplicação sobre concreto.

13.10 Conforme pode ser visto nas pranchas arquitetônicas de detalhamento dos equipamentos, a
pintura  deverá  ser  feita  em 2  cores  distintas.  As  cores  a  serem  utilizadas,  utilizando-se  como
referência os códigos da marca Suvinil  são as seguintes:  grafite lapiseira  (P756) e  amarelo real
(D611) .

13.11 Cantoneiras, tubos e corrimãos metálicos receberão pintura em esmalte fosco preto.

13.12 A sinalização horizontal das áreas de estacionamento será feita com tinta amarela.

13.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1. As instalações elétricas serão executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e as
normas técnicas pertinentes e, a construtora assumirá a responsabilidade pelo correto desempenho
das instalações.                                                        

13.2. O projeto  e a execução da obra deverão ser feitos  em observância  as  normas técnicas  e
regulamentadoras, entre elas obrigatoriamente NBR5410, NR10 e NR35.
13.3. Tanto o projeto como a execução da instalação elétrica, deverá ser previamente aprovado
pela fiscalização.
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13.4. Os equipamentos de iluminação e instalações elétricas deverão obedecer as especificações
constantes nas cotações, quantitativos e orçamentos.

                                                                                                                           
13.5. A  alimentação  dos  dois  circuitos  detalhados  em  planta,  ocorrerá  por  meio  da  rede
monofásica, 220V, já existente no local, pois, trata-se de iluminação apenas e, deverá ser acionada
apenas no período noturno, juntamente à iluminação pública.
13.6. Materiais utilizados – Instalações elétricas de baixa tensão e iluminação:

l Cabo de cobre flexível, isolado, 4mm² 450/750V, anti-chama, fornecimento e instalação;

l Refletores retangulares, LED branco luz do dia, potência de 50W, fator de potência mínimo
0,95, bivolt automático, vida útil 50.000 horas, IP66, estrutura externa reforçada e garantia
mínima de 24 meses, fornecimento e instalação instalados em postes metálicos.

l Disjuntores termomagnético monopolar modelo DIN 10A, fornecimento e instalação;

l Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4”), pra circuitos terminais, instalado em 
laje, fornecimento e instalação.

l Caixas de passagem, de acordo com projeto;

l Haste de aterramento 2,00m de comprimento, conforme especificação.

l Refletores de LED 50w, com luzes na cor verde.

l Gradil protetor para refletores de piso.

14.0 – SERVIÇOS FINAIS
14.1. A  obra  deverá  ser  entregue  em  perfeito  estado  de  limpeza  e  conservação.  Todos  os
equipamentos  deverão  apresentar  funcionamento  perfeito  com  as  instalações  definitivamente
ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e telefone).

14.2. Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

14.3. Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos recém concluídos,
nos  casos  em que  o  andamento  da  obra  ou  a  passagem  obrigatória  de  operários  assim  o
exigirem.

14.4. Os  pisos  cimentados  serão  lavados  com solução  de  ácido  muriático  (1:6),  enquanto  que
salpicos e aderências serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente a
lavagem com água.

14.5. As ferragens com acabamento metálico, serão limpas com removedor adequado, polindo-as
finalmente com flanela seca.

14.6. Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra pela Fiscalização.
                                                                                                                                                                                 

   
Alegrete, 15 de Fevereiro de 2020.

                                                                              Paulo Vicente Salbego 
                                                                          Secretário de Planejamento

 

                                                                             Catiellen Thurow 
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                                                                         Arquiteta e Urbanista

                                                                   TOMADA DE PREÇO Nº 023/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 244/2020

LICITAÇÃO Nº  6816

ANEXO II – DECLARAÇÃO

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

A empresa __________________________________________________, por seu representante legal,
abaixo assinado, nos termos do presente edital, vem declarar:

Que aceita integralmente os termos da CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE
PISTA DE SKATE.
                                        
01 – A inexistência de fato superveniente impeditivo de licitar;
02  –  Que  as  informações  constantes  dos  diversos  documentos  de licitação,  são  suficientes  para  a
correta avaliação dos custos e adequada formulação das propostas;
03 – Que é designado o Sr. ___________________________________________, portador da carteira
de identidade nº _______________________, órgão emissor _____________, para representá-la nos
atos relativos à licitação, podendo assinar atas, impugnar documentos e renunciar a interposição do
recursos administrativo;
04 – Que a empresa não está sob efeito de uma declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, bem
como  que  comunicarei  qualquer  fato  ou  evento  superveniente  à  entrega  dos  documentos  da
habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e
idoneidade econômico-financeira;
05 – Desde que inexistam fatos supervenientes, sujeito à contestação, a empresa abre mão do prazo
recursal previsto nos parágrafos e incisos do artigo 109, da Lei Federal 8.666/93.

Alegrete, RS, _____de _________________de 2020.

                                                                         __________________________________________
                       Licitante: Assinatura

Nome:
Cargo:

RG:
                                                                         __________________________________________

           Credenciado:
       Assinatura:

 Nome:
RG:
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TOMADA DE PREÇO Nº 023/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 244/2020

LICITAÇÃO Nº  6816

ANEXO III – PROPOSTA FINANCEIRA

Item Descrição
VALOR

ORÇAMENTO
(R$)

PROPOSTA 
(R$)

1

CONTRATAÇÃO  GLOBAL  DE  EMPRESA  PARA

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE.

R$ 207.784,32

CARIMBO DO CNPJ
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TOMADA DE PREÇO Nº 023/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 244/2020

LICITAÇÃO Nº  6816

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO N°__/2019

Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento,  as partes,  de um lado a  PREFEITURA DO
ALEGRETE, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ/MF nº 87.896.874/0001-57, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal  Márcio Fonseca do
Amaral, brasileiro,  médico  veterinário,  CPF  547.890.010/91 e  de  outro,  a  Empresa
______________________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº ______________________, com
sede na rua ______________, nº ____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com a Tomada de Preço nº 023/2020 efetivada, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições
a seguir estipuladas:

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA:  A presente licitação tem por  objeto a  CONTRATAÇÃO GLOBAL DE EMPRESA
PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE.

CLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA se obriga, na forma de estabelecido na  Tomada de Preço nº
023/2020, Processo Administrativo nº 244/2020, bem como de acordo com a proposta apresentada a
proceder o serviço de execução, em regime de empreitada global, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA TERCEIRA - Os serviços, objeto deste instrumento, serão efetuados, ainda, em conformidade
com especificações constantes na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - Os serviços de que trata este contrato deverão ser prestados com observância das
normas legais e éticas, bem como dos usos e costumes atinentes a matéria, de modo a resguardar sob
qualquer aspecto, a segurança e os interesses do Contratante, respeitado o estabelecido na solicitação.

DO VALOR E DOS PAGAMENTOS:
CLÁUSULA QUINTA – O valor do presente contrato é de R$ ________ ( ______________ reais) no qual
estão incluídos todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução das obras ora avençadas, pagos
conforme cronograma financeiro.
PARÁGRAFO  PRIMEIRO –  De  acordo  com  a  legislação  vigente,  ficarão  retidos,  para  posterior
recolhimento, 11% (onze por cento) referentes a valores previdenciários.
PARÁGRAFO  SEGUNDO -  Ficarão,  também  retidos,  2%  (dois  por  cento)  referente  a  contribuição
previdenciária       adicional  por atividade que exponha  a riscos adicionais e que permitam a concessão
de aposentadoria especial.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A empresa deverá apresentar, mensalmente:
a) ao Setor de Encargos Sociais da Secretaria de Administração, cópia das guias de recolhimento de
FGTS e INSS, bem como os extratos das folhas de pagamento e os tributos municipais.
b) Ao Setor de Licitações e Contratos: atualizações dos comprovantes de regularidade fiscal, elencados
neste Edital.
c) A quitação com os tributos municipais  de inscrição da empresa e do licitante.
PARÁGRAFO QUARTO - A  não apresentação implicará em retenção dos pagamentos respectivos ao
mês em pauta.
CLÁUSULA SEXTA –  O pagamento será efetuado de acordo e após as medições serem efetuadas e
aprovadas,  mensalmente,  pelo responsável  (ou Comissão responsável)  pela fiscalização aos serviços
prestados, 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal e com a observância do estipulado pelo
artigo 67 da Lei n0 8.666/93. Nos pagamentos realizados após a data de vencimento, indiciarão juros de
10% (dez por cento) ao ano, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice da
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IGP-M  (FGV) do mês anterior, pró rata dia.
DA RESCISÃO:

CLÁUSULA SÉTIMA - Ocorrendo descumprimento dos termos e condições deste contrato por qualquer
das partes, a outra poderá rescindi-lo, sem ônus, mediante aviso formal com antecedência de 30 (trinta)
dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O descumprimento parcial ou total do contrato ensejara, de pleno direito, de
acordo com o que prevê os art. 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93
PARAGRAFO SEGUNDO: Descumprida alguma cláusula, é efetuada a rescisão e, o valor da caução ficará
retido na sua totalidade a título indenizatório.

DAS PENALIDADES:
CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA sujeitar-se-á as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e  suas  alterações,  garantida a  prévia  defesa,  podendo a  Administração  Pública  aplicar  as
seguintes sanções em decorrência da inexecução total ou parcial do Contrato:
a Advertência Escrita;
b Multa definida em 1% (um por cento) do valor correspondente da etapa, objeto da multa, por dia

de  atraso  no  cronograma preestabelecido  entre  as  partes,  no  caso  de  reincidência  específica,
devendo ser paga na mesma data em que a CONTRATANTE saldar a etapa de execução da obra.

c Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração Municipal pelo prazo de 02 (dois) anos;

d Declaração  de  Inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
CLÁUSULA  NONA -  As  dotações  orçamentárias  destinadas  ao  pagamento  do  objeto  licitado  estão
previstas e indicadas no processo pelas rubricas abaixo descritas. 

Órgão Unidade Orçamentária Reduzido

DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA  -  A fiscalização da execução dos serviços será feita por técnico (ou Comissão)
nomeado pela prefeitura municipal de Alegrete;
PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não eximirá de responsabilidade a CONTRATADA pela execução dos
serviços avençados;

DOS ENCARGOS SOCIAIS E DOS TRIBUTOS:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos civis,
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou  quaisquer  outros  decorrentes  da  execução  deste  contrato,
inclusive civis e penais em caso de acidentes de qualquer natureza. 
PARÁGRAFO ÚNICO  - Os tributos gerados por este contrato, vigentes na data de sua assinatura, são de
responsabilidade da CONTRATADA. Eventuais alterações na carga tributária, para mais ou para menos,
serão repassadas aos preços. 

DA ENTREGA DA OBRA:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O prazo para entrega da obra será de acordo com o cronograma de
execução anexo a este contrato,  assumindo responsabilidade integral  por todos os danos causados
diretamente a CONTRATANTE ou a  terceiros,  decorrentes  de sua culpa ou dolo na execução desse
contrato, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade o acompanhamento de que trata a cláusula 5
supra.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica estabelecido que qualquer variação na forma da contraprestação
ora ajustada será efetuada mediante acordo escrito de ambas as partes, o qual fará parte integrante
deste instrumento, observadas as condições legais estabelecidas, ressalvadas as alterações unilaterais
permitidas a Administração na forma do estipulado no inciso “I" do art. 65 da Lei n0 8.666/93.
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CLÁUSULA  DÉCIMA  QUARTA-  O  inadimplemento  de  qualquer  das  obrigações  supras  avençadas,
ensejara a rescisão deste  contrato com todos os ônus das  decorrentes,  tanto contratuais como os
previstos em Lei.
CLÁUSULA  DÉCIMA  QUINTA –  A  Contratada  deverá  manter  afixada  em  local  visível  placa  de
identificação da obra, nas dimensões de 2.00x 4.00 m conforme modelo anexo ao projeto.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA –  A  fiscalização  do  presente  instrumento  contratual  será  a  cargo  do
Servidor(a) __________________________, matrícula nº _____,  conforme Decreto 354/2018,  a qual
deverá anotar,  em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
PARÁGRAFO ÚNICO: As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante
deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente Contrato vigorará no período compreendido entre a data de
emissão da Ordem de Início e a data da Ordem de Recebimento da Obra, conforme especificado no
Cronograma Físico-Financeiro. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultado ao CONTRATANTE efetuar a prorrogação do contrato nos primeiros
meses do exercício orçamentário subsequente em virtude da possibilidade de atraso na expedição das
tabelas de distribuição do orçamento, no registro de empenhos ou de outras providências de ordem
administrativa,  caso  em  que  a  Prefeitura  do  Alegrete  tomará  as  providências  para  a  referida
prorrogação.

DOS CASOS OMISSOS:
CLÁUSULA  DÉCIMA  OITAVA -  O  presente  contrato  é  regido  pela  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas
alterações em todos os seus termos, a qual será aplicada também onde o contrato for omisso.

DO FORO:
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o Foro da Comarca de Alegrete para serem dirimidas quaisquer
dúvidas pertinentes ao presente contrato.

              E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 06 (seis)
vias de igual teor e uma só finalidade, perante 02 (duas) testemunhas que também assinam, estando de
acordo com o estipulado.                     

Alegrete, ___ de _____ de 2020.

 ______________________                                                                                   ____________________
Márcio Fonseca do Amaral                                                                                              Contratada
Prefeito Municipal

Testemunhas:

1__________________________________                                2__________________________________
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ANEXO V

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA

A  empresa....................................................................................................................................................
CNPJ n° ........................................, sito a ............................................................................visitou o local o
da obra objeto desta licitação tomando, assim, conhecimento de todas as informações e condições
locais necessárias à correta formulação da proposta.

 ______________________________                                       _______________________________
            Assinatura do Licitante                  Assinatura do Fiscal da Obra

       Carimbo da empresa licitante                                                                       Carimbo do Fiscal da Obra
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ANEXO VI – Modelo de Declaração Vedação
[ PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ]

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei,  que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público

da ativa, ou empregado de Empresa Pública ou de Sociedade de Economia Mista ou Autarquia, em

atendimento à vedação disposta no Art. 18, XII da Lei 12.708/12, estando ciente de que é de inteira

responsabilidade desta empresa a fiscalização e manutenção desta vedação.

Local e Data

_____________________________

Nome e Ass. Representante Legal                                                                      

 Carimbo CNPJ
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ANEXO VII

Modelo de Declaração de Capacidade de Deposito da Caução

A empresa....................................................................................................................................................   

CNPJ n° ........................................, sito a  ............................................................................ declara que 

possui capacidade de depósito de caução na assinatura do contrato.

________________________                                 
Assinatura do Licitante                         
                                                                                                             

Carimbo da empresa licitante                                                                   
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