CONCORRÊNCIA Nº 001/2022/SENAR/MT
Regido pelo REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SENAR, texto consolidado e atualizado
pela Resolução n° 001/CD, (D.O.U. 22/02/2006) do Conselho Deliberativo do SENAR, bem como pelas
normas e condições estabelecidas neste Edital.

Objeto:

Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos de Engenharia para execução de todas as obras civis,
serviços diversos e sistemas de instalações destinados à CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO
AVANÇADO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT,
para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso –
SENAR/MT, com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos
equipamentos necessários à plena realização dos serviços, conforme condições,
quantidades e especificações constantes neste Edital e seus anexos.
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Data:

17/02/2022

Horário:

09h00min (horário Local)

Local:

Sede do Sindicato Rural de Nova Canaã do Norte, localizado na Rua João
Lourenço Maximo, 25, Centro, Nova Canaã do Norte-MT.

Do local de
afixação e da
retirada do
Edital:

O Edital completo, bem como informações acerca do mesmo, poderá ser obtido no
site https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/ e na sede do SENAR/MT –
Gerência de Licitações e Contratos, de segunda-feira a sexta-feira das 07h30min às
11h30min e das 13h30min às 17h30min. Fones: (65) 3928-5802 – 3928-4892. E-mail:
cpl@SENARmt.org.br

Presidente da
Comissão de
Licitação:

NATANAEL MARQUES DE ALCANTARA
Presidente

Ordenador de
Despesas:

NORMANDO CORRAL
Presidente do Conselho Administrativo

OBSERVAÇÃO

Visando garantir maior segurança a todos os presentes na sessão licitatória, inclusive
eventuais cidadãos, e em cumprimento as medidas de prevenção para mitigar a
propagação da pandemia, tomaremos as seguintes medidas: permitir a presença na
sessão, preferencialmente, de representantes das empresas que não sejam pertencentes
ao grupo de risco; disponibilizar máscaras, luvas e álcool gel 70%; organizar o recinto
com afastamento mínimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distância entre os presentes;
intensificar a higienização das áreas de acesso ao local onde a sessão ocorrerá, bem
como higienizar o próprio recinto, com especial atenção às superfícies mais tocadas
(maçanetas, mesas, cadeiras, corrimões, elevadores), dentre outras.
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2022/SENAR/MT
Modalidade

Concorrência

Tipo de licitação

Menor preço global

Data da realização

17/02/2022

Horário previsto para o início da sessão

09h00min (horário local)

Local: Sede do Sindicato Rural de Nova Canaã do Norte, localizado na Rua João Lourenço
Maximo, 25, Centro, Nova Canaã do Norte-MT.
A entrega dos envelopes (habilitação e proposta de preços) será no mesmo endereço, até
o horário e data limites acima descritos.
1. DO PREÂMBULO
1.1. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra
1, Setor A – Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT, criado pela Lei Federal n° 8.315/91,
Decreto n° 566/92 e Portaria n° 009/94 do Conselho Deliberativo do SENAR, inscrito no CNPJ n°
04.264.173/0001-78, através de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pela
Portaria nº 024/2021/CA, e o PREGOEIRO, nomeado pela Portaria nº 024/2021/CA, torna público
a realização de licitação sob a modalidade CONCORRÊNCIA do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
2. DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

2.4. A realização dos serviços em dissonância com a previsão da licitação exigirá sua
imediata correção, e suspenderá o prazo para seu pagamento, até a solução do problema,
podendo, ainda, ensejar a aplicação das penalidades previstas na cláusula oitava deste
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2.3. Este edital será processado e julgado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, sendo vencedora do
processo a licitante que apresentar a proposta com MENOR PREÇO GLOBAL.
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2.1. Esta licitação visa à escolha da proposta mais vantajosa ao SENAR/MT para a Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Engenharia para execução de
todas as obras civis, serviços diversos e sistemas de instalações destinados à CONSTRUÇÃO DO
NÚCLEO AVANÇADO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT,
para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, com
fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos equipamentos necessários à plena
realização dos serviços, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste
edital e seus anexos.
2.2. A descrição pormenorizada do objeto do presente instrumento convocatório e suas
especificações técnicas consta no Anexo I – Projeto Básico.
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instrumento convocatório.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste processo quaisquer empresas interessadas, desde que atendam
aos seguintes requisitos básicos: (1) estejam legalmente constituídas; (2) que atuem no ramo
pertinente ao objeto licitado; e (3) que satisfaçam às exigências concernentes à formulação da
“Proposta de Preços” e às condições de “Habilitação”, enumeradas nos “itens 6 e 7”,
respectivamente, a fim de suprir as disposições previstas neste instrumento convocatório e seus
anexos.
3.2. Não será aceita a participação de empresas organizadas em qualquer forma associativa ou
de consorciamento que, simultaneamente, estejam participando desta licitação; e mais, que
possua representante credenciado em comum.
3.3. Não poderão participar direta ou indiretamente:
3.3.1. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas, ou estejam inadimplentes com a
Administração Pública direta ou indireta, bem como, com qualquer instituição componente do
Sistema “S”, cuja penalidade ainda esteja em vigor;
3.3.2. Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), consultado
no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

3.3.3. Empresas que possuem entre seus sócios, dirigentes, empregados ou membros dos
Conselhos do SENAR/MT; e
3.3.4. Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993 e artigo 14º da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. Cada licitante apresentará, mediante credencial ou instrumento de procuração, apenas 01
(um) representante legal para atuar no processo, o qual será o único admitido a participar e
intervir nas fases do procedimento licitatório, com poderes especiais para negociação ou
reapresentação de proposta em nome da licitante; manifestar interesse da empresa quanto à
interposição ou renúncia a recursos; apresentar razões ou contrarrazões de recurso; assinar atas,
contratos ou autorizações de fornecimento; dentre outros documentos inerentes ao processo,
podendo utilizar-se do modelo apresentado de Carta de Credenciamento - Anexo II.
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4.2. O representante legalmente constituído responderá, para todos os efeitos, por sua
representada e pelos atos que por ela praticar. Esta credencial será apresentada juntamente com
o Contrato Social ou ato de nomeação do representante legal da empresa que assinará a
credencial, ambos em cópia autenticada em tabelionato.
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4.1.1. A credencial ou instrumento de Procuração deve ser entregue no início da sessão,
acompanhada de documento de identificação oficial e, obrigatoriamente, deverá ser firmada
com reconhecimento em tabelionato.
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4.2.1. Se houver mais de uma sessão no processo e o representante já credenciado estiver
impedido de participar, a licitante deverá credenciar novo representante com os mesmos
poderes, cujo documento deverá ser entregue no início da nova sessão.
4.2.2. A CPL fará a autenticação de documentos, mediante a apresentação dos originais.
4.3. O representante que for o próprio sócio da empresa e tiver poderes de administração e/ou
representação, poderá entregar apenas uma cópia autenticada do Contrato Social. Se não for
sócio, mas dirigente com poderes de administração e/ou representação, deverá entregar, além
da cópia autenticada do Contrato Social, o respectivo documento de nomeação, devidamente
autenticado, se tal nomeação não constar expressamente em contrato.
4.4. A falta de credencial não inabilitará a licitante no processo, nem desclassificará sua proposta,
mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma.
5. DA ENTREGA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1. Os envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope n° 1) e a Documentação de
Habilitação (Envelope n° 2) serão entregues na sede do SENAR/MT, na Gerência de Licitações e
Contratos, nos horários das 07h30min às 11h30min e das 13h30 às 15h30min, em dias úteis,
sendo o prazo para entrega até o horário da sessão de abertura do certame, conforme
disposição no início deste edital. O prazo de entrega será passível de tolerância de 10 (dez)
minutos, se devidamente justificado.
5.2. Os envelopes serão encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, após o devido
registro de protocolo. Os mesmos deverão ser distintos, fechados, indevassáveis e não
transparentes, e serão endereçados atendendo às seguintes disposições:
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso - SENAR/MT
Concorrência n° ____/2022/SENAR/MT
Abertura: ____ de __________ de 2022/Horário: ___h:___min
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Razão Social da Empresa:
Endereço Eletrônico:
Telefone de Contato:
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Página

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A Proposta de Preço será apresentada com as informações que seguem, sem emendas,
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Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso - SENAR/MT
Concorrência n° ____/2022/SENAR/MT
Abertura: ____ de __________ de 2022/Horário: ___h:___min
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Razão Social da Empresa:
Endereço Eletrônico:
Telefone de Contato:
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rasuras ou entrelinhas, devendo constar expressamente:
6.1.1. Razão social da empresa licitante, inscrição no CNPJ/MF, rubricada em todas as páginas,
datada e com identificação e assinatura do Representante Legal da empresa ao final.
6.1.2. O Preço Unitário e Total, conforme especificações constantes do Anexo I, com valor
expresso em R$ (reais), em algarismos e por extenso, abrangendo todos os custos diretos e
indiretos, como impostos, taxas, contribuições fiscais, retenções legais, despesas com
deslocamentos, hospedagem, alimentação, transporte de pessoal e equipamentos, pedágio,
combustível etc. Esse valor será considerado como parâmetro de classificação das propostas.
6.1.2.1. Se na Proposta de Preços houver divergência entre o Preço Total apresentado
numericamente e o apresentado por extenso, prevalecerá o por extenso.
6.1.2.2. Para elaboração do Preço Unitário, conforme subitem 6.1.2., a licitante deverá
considerar apenas 2 (duas) casas após a vírgula (centavos de real). A falta de observação deste
quesito resultará na consideração de apenas duas casas, sem arredondamento.
6.1.2.3. Não será admitida, em nenhuma hipótese, a cobrança de quaisquer outros valores
(mensalidades ou taxas de inscrição) senão os apresentados para cada uma das faixas etárias.
6.1.2.4. Muito embora o critério seja o de MENOR VALOR GLOBAL, cada um dos itens,
quando da confecção da proposta, deverá estar à menor que o preço de referência
juntado aos autos, sob pena de não aceitação da mesma.
6.1.2.5. A proposta deverá estar acompanhada da Planilha de Custos e Formação de Preços
Sintetizada conforme previsto no Projeto Básico, Anexo I deste Edital.
6.1.2.6. Para que seja facilitado a conferência da planilha no momento da sessão pública
de recebimento e abertura dos envelopes, será necessário que as empresas
disponibilizem suas planilhas também em arquivo editável (excel) xlsx.
6.1.2.6.1. A disponibilização do arquivo que prevê o item 6.1.2.6 poderá ser feita via email, no momento da sessão pública, após a solicitação da Comissão Permanente de
Licitação, ou através de algum dispositivo móvel de mídia (ex: pendrive).
6.1.3. A validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data da abertura dos envelopes.

7. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
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6.1.6. Os valores cotados pelas licitantes para os serviços previstos no escopo da contratação
deverão incluir todos os custos e despesas inerentes ao objeto licitado, tais como: impostos,
tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, inclusive, as despesas com registro de Anotações
ou Registros de Responsabilidade Técnica juntos aos Conselhos de Classe (CREA ou CAU) de
todos os serviços nos quais a sua natureza exija tais procedimentos.
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6.1.4. Declaração de que os valores ofertados, uma vez contratados, permanecerão sem
reajuste nos primeiros 12 (doze) meses do respectivo contrato.
6.1.5. As notificações às licitantes sem representante credenciado, após a abertura das
propostas, serão efetuadas mediante e-mail ou fax, inclusive para fins de recursos. A licitante
será considerada notificada já a partir do momento do envio da mensagem.
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7.1. Para que sejam habilitadas na licitação, as empresas deverão apresentar à Comissão
Permanente de Licitação, a documentação, com todas as folhas rubricadas e numeradas em
ordem sequencial crescente, com prazo de validade vigente na data de abertura dos envelopes,
a qual poderá ser apresentada em original ou por qualquer processo de cópia acompanhada do
original que poderá ser autenticada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, pelo
cotejo com os documentos originais.
7.1.1. As certidões emitidas via internet poderão ser apresentadas devendo as mesmas estar
legíveis, sem emendas ou rasuras.
7.2. O envelope contendo a documentação deverá ser apresentado por pessoa devidamente
credenciada por Carta de Credenciamento, portando respectivo documento de identificação,
com foto; com plenos poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes ao presente Edital,
inclusive para ofertar ou não lances.
7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de Sociedade Comercial, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, ou Registro Comercial no caso de Empresa
Individual.
7.2.1.1.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou serem
apresentados em documento consolidado.
7.2.1.1.2. Caso a empresa participante que já tenha apresentado a cópia do Contrato Social
no ato do credenciamento, será dispensada a apresentação do mesmo no envelope de
habilitação
7.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.2.2.2.1. No caso de a licitante ter a sua sede em outro Estado e sagrar-se vencedora da
licitação, deverá providenciar registro ou visto no CREA/MT ou CAU, conforme exigência do
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7.2.2.2. Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA – Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e/ou no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados,
conforme o caso, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos
documentos de habilitação e classificação, onde conste a área de atuação compatível com o
objeto da licitação, emitida pelo CREA e/ou no CAU da jurisdição da sede da licitante.
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7.2.2.1. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com
o objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devendo os atestados emitidos por pessoa jurídica privada estar com a firma
reconhecida em cartório.
7.2.2.1.1. O(s) atestados(s) deverá(ão) constar ainda: nome da empresa onde foram
fornecidos os objetos, nome completo, telefone e assinatura do responsável da empresa
que está fornecendo o atestado;
7.2.2.1.2. Havendo dúvidas acerca da veracidade do Atestado apresentado, a Comissão de
Licitação poderá realizar a diligência.
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respectivo conselho.
7.2.2.3. DECLARAÇÃO indicando o nome e CPF do responsável técnico pela execução dos
serviços, objeto da licitação, acompanhada do Registro e da Regularidade do profissional
da licitante, emitido pelo CREA/CAU, conforme modelo do Anexo V;
7.2.3. Qualificação Econômico-Financeira:
7.2.3.1. Todas as formas societárias deverão apresentar: Certidão negativa de falência ou
recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o
caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo
de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30
(trinta) dias contados da data da sua apresentação.
7.2.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
7.2.3.2. 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 encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
7.2.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
7.2.3.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
7.2.3.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), apresentando um
resultado maior ou igual (> ou = a 1), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LC =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

7.2.4. REGULARIDADE FISCAL
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SG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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LG =
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7.2.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
– CNPJ/MF.
7.2.4.2. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
7.2.4.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativa ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto licitado.
7.2.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante, na forma da lei, apresentando, para tal:
7.2.4.4.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeito de Negativa,
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
7.2.4.4.2. Certidão Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos de Tributos
Estaduais;
7.2.4.4.3. Certidão Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos de Tributos
Municipais.
7.2.5. OUTROS DOCUMENTOS
7.2.5.1. Declaração em papel timbrado da licitante de que não emprega menores de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º
da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Lei 9.854, de 27/10/99, conforme o
modelo no Anexo IV.
7.2.5.2. DECLARAÇÃO de que terá, no ato de assinatura do contrato, disponibilidade de
máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada adequada e suficiente para a
execução do objeto, conforme modelo constante do Anexo VI.
7.2.5.2. Certidão Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos Trabalhistas.
7.3. Não serão aceitos protocolos de entrega, solicitações de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.4. Poderá a Comissão de Licitação declarar qualquer fato formal, desde que não implique
desobediência à legislação e for evidente a vantagem para o SENAR/MT, devendo também, se
necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas para a solução.
7.5. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a Comissão de
Licitação considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.

Página

8.1. A sessão será conduzida pela Comissão Permanente de Licitações, com a abertura dos
envelopes, em data e horário previstos neste instrumento convocatório, ocorrerá em 05 (cinco)
etapas, a saber:
8.1.1. Na Primeira Etapa, a Comissão Permanente de Licitações fará a verificação das
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8. DA SESSÃO, ABERTURA DOS ENVELOPES E PROCEDIMENTOS
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condições de atendimento ao credenciamento dos representantes presentes e lançará em ata.
8.1.2. Na Segunda Etapa, a Comissão Permanente de Licitações fará a abertura dos Envelopes
n° 1 – Proposta de Preços, de todas as licitantes participantes, momento em que serão
verificadas as condições de atendimento às “Propostas de Preços”, estabelecidos no “item 6”,
deste instrumento convocatório, com lançamento do Preço Unitário de cada produto, bem
como o Preço Total da Proposta.
8.1.3. Na Terceira Etapa a Comissão Permanente de Licitações fará a classificação das
propostas, em ordem crescente, e declarará a vencedora da etapa de classificação das
propostas.
8.1.3.1. Em caso de empate de duas ou mais propostas, será oportunizado aos
representantes presentes, se devidamente credenciados e com poderes para tal, e no ato da
sessão, reapresentar sua proposta, com valor fechado, e abertas todas ao mesmo tempo, com
a classificação da menor delas.
8.1.3.2. Não sendo possível a reapresentação de proposta, no ato da sessão, ou
permanecendo duas ou mais propostas menores empatadas, serão desempatadas
mediante sorteio, também no ato da sessão.
8.1.3.3. A aceitabilidade do menor preço ofertado ficará condicionada à verificação dos
preços efetivamente praticados no mercado, considerando que o processo já foi instruído
com pesquisa prévia.
8.1.4. Na Quarta Etapa a Comissão Permanente de Licitações fará a abertura do Envelope n°
2 – Documentos de Habilitação, apenas daquela licitante que foi a vencedora na fase de
classificação, examinando todos os documentos apresentados e suas validades, conforme
previsão no instrumento convocatório.
8.1.4.1. Sendo hipótese de inabilitação ou de descumprimento insanável de qualquer outra
exigência estabelecida no instrumento convocatório, a Comissão Permanente de Licitações
convocará a licitante classificada em segundo lugar, para negociação de sua proposta, e assim
sucessivamente até a declaração da vencedora, sempre observando os critérios de
aceitabilidade previstos no instrumento convocatório.
8.2. Na Quinta Etapa, será declarada a licitante vencedora do processo, e os presentes serão
inquiridos quanto ao direito de recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitações.
Havendo renúncia expressa por parte de todos os representantes quanto a esse direito, a
Comissão Permanente de Licitações dará por encerrado o procedimento.

8.5. Ao final dos procedimentos, a Comissão Permanente de Licitações elaborará um Relatório
Final do processo, e submeterá sua decisão à Presidência do Conselho Administrativo deste
SENAR/MT para Homologação do resultado e Adjudicação do objeto licitado à vencedora.
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8.4. Antes de encaminhar o processo à autoridade competente para ratificação dos atos da
Comissão Permanente de Licitações, será verificada a Autenticidade das provas de regularidade
fiscal apresentadas via internet.
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8.3. Entretanto, na impossibilidade da renúncia expressa prevista no “item 8.2”, serão adotadas
as medidas previstas nos “itens 10.2” a “10.4”, deste instrumento convocatório.

|

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022/SENAR/MT
Protocolo nº 42486/2022
8.6. Superadas todas as etapas acima, o resultado da licitação será divulgado no mural
localizado
no
saguão
de
acesso
ao
SENAR/MT
e
no
site
(https://sistemafamato.org.br/senarmt/licitacoes/), para conhecimento dos interessados, e
convocará a vencedora do processo para a assinatura da Ata de Registro de Preços ou
instrumento equivalente conforme anexo do presente instrumento.
9. DA VISTORIA, GARANTIA E SEGURO DA OBRA
9.1. A necessidade ou não da vistoria, apresentaçaõ de garantia e seguro da obra, será de acordo
com o estipulado no Projeto Básico (ANEXO I).
10. DA IMPUGNAÇÃO, PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E RECURSO
10.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento quem não o fizer até o
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
10.2. Da decisão que declarar a licitante vencedora caberá recurso fundamentado e por escrito,
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, pela licitante que se julgar prejudicada, e será endereçado
à Presidência do Conselho Administrativo do SENAR/MT, e encaminhado por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação.
10.3. Havendo interposição de recursos, as licitantes serão comunicadas do fato. A licitante
recorrida será comunicada para que, querendo, apresente suas contrarrazões, no mesmo prazo
recursal, a contar da data de comunicação do recurso. O provimento de recursos somente
invalidará os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.4. Os recursos deverão ser entregues no Protocolo da sede do SENAR/MT, nos dias úteis, das
07h30min às 11h30min e das 13h30 às 17h30min, e serão julgados em até 10 (dez) dias,
contados da data de sua interposição.
11. DOS CONTRATOS

11.4. Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venha a ser atribuída por força da lei, relacionadas com
o cumprimento do presente Edital e do Contrato assinado.
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11.2. Se as certidões apresentadas para habilitação estiverem dentro do prazo de validade,
o fornecedor ficará dispensado da apresentação de novas certidões.
11.3. Será de responsabilidade da licitante vencedora o ônus resultante de quaisquer ações,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de
seus empregados, prepostos ou contratados, durante a execução do Contrato.
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11.1. Para instruir a formalização do contrato ou instrumento equivalente, o fornecedor dos
serviços deverá providenciar e encaminhar ao SENAR/MT, no prazo de 02 (dois) dias úteis a
partir da data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade
Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos
e contribuições federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar.
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11.5. O Contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimos, com a
devida justificativa, através de Termo Aditivo aprovado pelo Presidente do Conselho
Administrativo do SENAR/MT, nos termos do art. 30 do Regulamento de Licitações e Contratos
do SENAR;
11.6. O SENAR/MT, poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições
estabelecidas neste instrumento convocatório, convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação independentemente da cominação
prevista no art. 31 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado mediante a comprovação da medição dos
serviços e apresentação da Nota Fiscal/Fatura dos serviços efetivamente prestados, devidamente
atestada pelo setor competente desta entidade, para que o pagamento ocorra em até 30 (trinta)
dias após o protocolo da Nota Fiscal/Fatura.
12.2. A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal Certidão de Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União atualizada e vigente expedida
pela Receita Federal e o Certificado de Regularidade Fiscal – CRF de situação junto ao FGTS
atualizada e vigente emitida pela Caixa Econômica Federal.
12.3. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em favor da CONTRATADA,
ficando estabelecido que referido documento se constituirá para o CONTRATANTE em
documento hábil, comprobatório da quitação das suas obrigações.
12.4. A CONTRATADA deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondente, os dados bancários
para depósito, bem como a referência ao presente Contrato e o número da Ordem de
Fornecimento.
12.5. Havendo identificação na Nota Fiscal de cobrança indevida ou apresentação de
incorreções, esta será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, a
contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal
devidamente corrigida e atestada pelo CONTRATANTE.
12.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação
de obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou inadimplência
contratual, inclusive.
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12.7. O SENAR/MT reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação do
serviço prestado, apresentarem algum vício ou defeito ou não estiverem de acordo com o
Projeto Básico, Anexo I deste Edital.
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12.7. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos à execução dos
serviços, ainda que requerido pela interessada
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13. DAS SANÇÕES
13.1. Se a empresa vencedora, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas ou
infringir os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente
justificados e comprovados, responderá, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, às
penalidades e sanções pertinentes à matéria, garantida a prévia defesa.
13.2. A empresa vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições, total ou
parcialmente, ficará sujeita às seguintes penalidades:
13.2.1. Advertência;
13.2.2. Multa por mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por
dia injustificado na execução do objeto da licitação, até o prazo máximo de 10 (dez) dias, e
transcorrido esse prazo, fica caracterizada a inadimplência, sendo aplicada multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de recusa injusta da empresa vencedora
em cumprir, total ou parcialmente, as obrigações assumidas, sem prejuízo das outras sanções;
13.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com
o SENAR/MT, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, por prazo de 02 (dois) anos.
13.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o Contrato e receber a Ordem de
Fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias após a convocação oficial, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas, qual seja, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
13.4. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, além de ser declarado
impedido de licitar e contratar com o SENAR/MT pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
13.5. A multa, eventualmente imposta à empresa vencedora, será automaticamente descontada
da garantia contratual depositada no início do contrato e das faturas a que fizer jus, acrescida
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor
a receber do SENAR/MT, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na
dívida ativa do Estado, podendo, ainda o SENAR/MT proceder à cobrança judicial da multa.

13.8. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao SENAR/MT.
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13.7. Antes da aplicação de qualquer penalidade será facultada à parte contrária a defesa por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato.
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13.6. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força
maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do SENAR/MT.
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante pleno conhecimento
e aceitação das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
14.2. As dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, com
aplicação das disposições previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, que
determinará sempre o prosseguimento do Certame quando as questões que tiverem sido objeto
de esclarecimento não configurarem prejuízo para o SENAR/MT e às licitantes.
14.3. Poderá a Comissão Permanente de Licitação no interesse da Administração, durante a
realização da sessão de abertura, relevar omissões puramente formais, desde que não
comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação e que possam ser sanadas, no prazo
determinado pela Comissão Permanente de Licitação, e ainda que não infrinjam o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
14.4. É facultada à Comissão Permanente de Licitação 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 de posterior informação que deveria constar obrigatoriamente da
proposta.
14.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas.
14.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede
do SENAR/MT, na Gerência de Licitações e Contratos.
14.7. A cópia em mídia deste Edital poderá ser obtida na sede do SENAR/MT, na Gerência de
Licitações e Contratos, mediante a apresentação de pendrive ou CD para gravação.
14.7.1. Não serão fornecidas cópias por e-mail.
14.7.2. Caso queira, as eventuais licitantes poderão obter fotocópias do Edital mediante a
apresentação de comprovante de depósito identificado (indicar o CNPJ do licitante ou CPF do
interessado que for retirar o Edital) no Banco do Brasil, Agência 2128-8, C/C 14.420-7, CNPJ,
no valor de R$ 19,00 (dezenove Reais).
14.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, salvo
comunicação contrária.
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14.10. A Comissão Permanente de Licitação lavrará ata circunstanciada de todas as sessões
públicas, que será assinada obrigatoriamente pelos seus membros e pelos representantes das
licitantes.
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14.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
no SENAR/MT.
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15. DOS ANEXOS AO EDITAL
15.1. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Cuiabá (MT), 01 de fevereiro de 2022.

JESSYCA TAQUES ITO
Analista de Licitação
SENAR-AR/MT

RONALDO IBARRA PAPA
Gerente de Licitações
SENAR-AR/MT
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NORMANDO CORRAL
Presidente do Conselho Administrativo
SENAR-AR/MT
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO
NORTE/MT

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a especificação para a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços técnicos de Engenharia para execução de todas as obras civis,
serviços diversos e sistemas de instalações destinados à CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE
CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, para atender ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, com fornecimento de material, mão-de-obra,
ferramental e todos equipamentos necessários à plena realização dos serviços, conforme condições,
quantidades e especificações constantes neste Edital e seus anexos.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Da motivação da Contratação:
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) é uma instituição de direito privado, paraestatal, sem
fins lucrativos, mantida pela classe patronal rural, com atuação nos 27 Estados brasileiros. O SENAR/MT,
como administração regional no Estado de Mato Grosso é vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária
de Mato Grosso (FAMATO) e dirigido por um Conselho Administrativo, composto por representantes das
classes de produtores e de trabalhadores rurais do Estado e um representante do SENAR Central.
O SENAR/MT é uma instituição de ensino rural, voltada para produtores rurais, trabalhadores rurais e seus
familiares. Procura por meio de treinamentos e capacitações, mantê-los em sintonia com as exigências do
mercado de trabalho, dando oportunidade para especialização e qualificação em diferentes ocupações.
Atualmente o SENAR/MT atua em quatro frentes de trabalho: Formação Profissional Rural, Promoção
Social, Assistência Técnica e Gerencial e Educação à distância por meio do Portal Educacional. No que

Desse modo, conforme Aprovação via OF./PRES./CONS.ADM. nº 025/2021 e Despacho nº
008/2021/ASRES, solicitando a elaboração das documentações necessárias, projetos e quantificação dos
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Rural e Cine SENAR.
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concerne à frente de promoção social, o SENAR desenvolve várias atividades tais como: Programa Mutirão
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custos para contratação de empresa especializada na construção do Núcleo Avançado de Capacitação de
Nova Canaã do Norte-MT do SENARR/MT.
A adequação se faz necessária para atender as demandas de treinamentos ofertado por essa instituição
em parceria com os Sindicatos Rurais, podendo propiciar uma melhor qualidade e conforto aos
participantes.
O serviço de adequação será realizado na Avenida São Paulo, esq. Com Avenida Governador Dante de
Oliveira, n°06, quadra 62, Nova Canaã do Norte-MT, aproximadamente a 680 Km da capital Cuiabá – MT.
Registre-se que o objeto em questão já foi alvo de outro certame, qual seja, a Concorrência N° 012/2021,
qual restou fracassada.

2.2. Dos benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação:
Garantir através do procedimento licitatório, a melhor proposta para atender às necessidades do
SENAR/MT, observando para tanto, as regras e os princípios gerais estabelecidos em nosso Regulamento
de Licitações e Contratos as regras e os princípios gerais que regem a licitação pública.

2.3. Agrupamento de itens em lotes: Por se tratar de serviços que podem ser realizados por uma mesma
empresa, os itens foram agrupados em lote único.

2.4. Do prazo para a execução dos serviços: O prazo de entrega/execução dos serviços será de 180
(cento e oitenta) dias corridos, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento.

2.5. Modalidade de Licitação: Para o caso em concreto, por se tratar de serviços que não podem ser
considerados comuns e em razão do valor apresentado na pesquisa de preços, será aplicada a modalidade
CONCORRÊNCIA, para a CONTRATAÇÃO, do tipo MENOR PREÇO, cujo critério de julgamento será o
de MENOR PREÇO GLOBAL.

2.6. Da Admissibilidade de Consórcio: Não será permitida a participação de consórcios, pois não se

forma isolada, participar da licitação, atender às condições previstas neste Projeto Básico, e
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posteriormente fornecer o objeto. A vedação à participação de consórcio, nesta situação, não acarretará
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trata de objeto de grandes dimensões. E, dadas as características do mercado, as empresas podem, de
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prejuízo à competitividade do certame, e facilitará a análise dos documentos de habilitação, que
certamente são mais complexos em se tratando de empresas reunidas em consórcio. Conforme Acórdãos
1.094/2004-TCU e 1.165/2012-TCU, ambos do Plenário, a formação de consórcio, em regra, é admitida
quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital, ficando o
administrador obrigado a prever a participação de consórcios no certame com vistas à ampliação da
competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa.

3. DO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS OBJETOS
3.1. Quantidade total a ser contratada:
Item

Descrição do serviço

Unid.

Quant
.

Valor
Unitário

Valor
Unitário C/
BDI

Valor Total

1.0

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1

Engenheiro civil de obra júnior
com encargos complementares

H

396,00

R$ 81,02

R$ 103,98

R$ 41.176,08

1.2

Encarregado geral de obras com
encargos complementares

Mês

6,00

R$ 3.671,61

R$ 4.712,51

R$ 28.275,06

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

Placa de obra em chapa de aço
galvanizado

M²

3,13

R$
280,82

R$
360,43

R$
1.128,14

2.2

Tapume com
Af_05/2018

M²

189,20

R$
89,73

R$
115,16

R$
21.788,27

2.3

Limpeza mecanizada de camada
vegetal, vegetação e pequenas
árvores (diâmetro de tronco
menor que 0,20 m), com trator de
esteiras.af_05/2018

M²

352,00

R$
0,29

R$
0,37

R$
130,24

2.4

Regularização de superfícies com
motoniveladora. Af_11/2019

M²

352,00

R$
0,08

R$
0,10

R$
35,20

telha

metálica.
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SUBTOTAL R$ 69.451,14
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2.5

Locação convencional de obra,
utilizando gabarito de tábuas
corridas pontaletadas a cada
2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018

M

176,86

R$
42,58

R$
54,65

R$
9.665,39

INFRAESTRUTURA – SAPATAS/VIGAS/BALDRAMES

3.1

Escavação manual de vala para
viga baldrame, com previsão de
fôrma. Af_06/2017

M³

12,73

R$
90,24

R$
115,82

R$
1.474,38

3.2

Escavação manual para bloco de
coroamento ou sapata, com
previsão de fôrma. Af_06/2017

M³

37,46

R$
68,70

R$
88,17

R$
3.302,84

3.3

Preparo de fundo de vala com
largura menor que 1,5 m (acerto
do solo natural). Af_08/2020

M³

71,26

R$
4,37

R$
5,60

R$
399,05

3.4

Reaterro manual de valas com
compactação
mecanizada.
Af_04/2016

M³

36,44

R$
21,79

R$
27,96

R$
1.018,86

3.5

Lastro de concreto magro,
aplicado
em
blocos
de
coroamento
ou
sapatas,
espessura de 5 cm. Af_08/2017

M²

28,82

R$
24,33

R$
31,22

R$
899,76

3.6

Fabricação,
montagem
e
desmontagem de fôrma para
sapata, em madeira serrada,
e=25
mm,
4
utilizações.
Af_06/2017

M²

45,22

R$
109,51

R$
140,55

R$
6.355,67

3.7

Fabricação,
montagem
e
desmontagem de fôrma para viga
baldrame, em madeira serrada,
e=25
mm,
4
utilizações.
Af_06/2017

M²

91,92

R$
56,15

R$
72,06

R$
6.623,75

3.8

Armação de bloco, viga baldrame
ou sapata utilizando aço ca-50 de
8,0 mm - montagem. Af_06/2017

Kg

367,90

R$
18,17

R$
23,32

R$
8.579,42

3.9

Armação de bloco, viga baldrame
ou sapata utilizando aço ca-50 de
10,0 mm - montagem. Af_06/2017

Kg

133,10

R$
16,46

R$
21,12

R$
2.811,07
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3.10

Armação de bloco, viga baldrame
ou sapata utilizando aço ca-50 de
12,5 mm - montagem. Af_06/2017

Kg

100,40

R$
14,03

R$
18,00

R$
1.807,20

3.11

Armação de bloco, viga baldrame
e sapata utilizando aço ca-60 de 5
mm - montagem. Af_06/2017

Kg

143,40

R$
19,42

R$
24,92

R$
3.573,52

3.12

Impermeabilização de superfície
com emulsão asfáltica, 2 demãos
af_06/2018

M²

169,76

R$
59,13

R$
75,89

R$
12.883,08

3.13

Concreto fck = 25mpa, traço
1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecânico com
betoneira 400 l. Af_07/2016

M³

13,82

R$
404,00

R$
518,53

R$
7.166,08

3.14

Lançamento com uso de bomba,
adensamento e acabamento de
concreto
em
estruturas.
Af_12/2015

M³

13,82

R$
25,69

R$
32,97

R$
455,64

SUPRAESTRUTURAS – PILARES, VIGAS E LAJES

4.1

Fabricação de fôrma para pilares
e estruturas similares, em chapa
de
madeira
compensada
resinada, e = 17 mm. Af_09/2020

M²

75,86

R$
146,47

R$
187,99

R$
14.260,92

4.2

Fabricação de fôrma para vigas,
em
chapa
de
madeira
compensada resinada, e = 17
mm. Af_09/2020

M²

175,15

R$
105,56

R$
135,48

R$
23.729,32

4.3

Armação de pilar ou viga de uma
estrutura
convencional
de
concreto armado em uma
edificação térrea ou sobrado
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm montagem. Af_12/2015

Kg

282,30

R$
19,42

R$
24,92

R$
7.034,91

4.4

Armação de pilar ou viga de uma
estrutura
convencional
de
concreto armado em uma
edificação térrea ou sobrado
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm montagem. Af_12/2015

Kg

50,30

R$
18,94

R$
24,30

R$
1.222,29
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4.5

Armação de pilar ou viga de uma
estrutura
convencional
de
concreto armado em uma
edificação térrea ou sobrado
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm montagem. Af_12/2015

Kg

266,10

R$
18,16

R$
23,30

R$
6.200,13

4.6

Armação de pilar ou viga de uma
estrutura
convencional
de
concreto armado em uma
edificação térrea ou sobrado
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm montagem. Af_12/2015

Kg

396,40

R$
16,41

R$
21,06

R$
8.348,18

4.7

Armação de pilar ou viga de uma
estrutura
convencional
de
concreto armado em uma
edificação térrea ou sobrado
utilizando aço ca-50 de 12,5 mm montagem. Af_12/2015

Kg

349,50

R$
13,91

R$
17,85

R$
6.238,57

4.8

Laje pré-moldada unidirecional,
biapoiada, para forro, enchimento
em
cerâmica,
vigota
convencional, altura total da laje
(enchimento+capa)
=
(8+3).
Af_11/2020

M²

172,23

R$
172,98

R$
222,01

R$
38.236,78

4.9

Concretagem de pilares, fck = 25
mpa, com uso de baldes em
edificação com seção média de
pilares menor ou igual a 0,25 m² lançamento, adensamento e
acabamento. Af_12/2015

M³

4,65

R$
716,26

R$
919,31

R$
4.274,79

4.10

Concretagem de vigas e lajes,
fck=25
mpa,
para
lajes
premoldadas com uso de bomba
em edificação com área média de
lajes menor ou igual a 20 m² lançamento, adensamento e
acabamento)

M²

13,79

R$
639,95

R$
821,37

R$
11.326,69

ALVENARIA
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5.1

(Composição representativa) do
serviço de alvenaria de vedação
de blocos vazados de concreto de
14x19x39cm (espessura 14cm),
para
edificação
habitacional
unifamiliar (casa) e edificação
pública padrão. Af_12/2014

M²

477,94

R$
81,42

R$
104,50

R$
49.944,73

5.2

Verga moldada in loco em
concreto para janelas com até 1,5
m de vão. Af_03/2016

M

6,20

R$
69,82

R$
89,61

R$
555,58

5.3

Verga moldada in loco em
concreto para janelas com mais
de 1,5 m de vão. Af_03/2016

M

21,80

R$
80,99

R$
103,95

R$
2.266,11

5.4

Verga moldada in loco em
concreto para portas com até 1,5
m de vão. Af_03/2016

M

1,0

R$
66,33

R$
85,13

R$
85,13

5.5

Verga moldada in loco em
concreto para portas com mais de
1,5 m de vão. Af_03/2016

M

7,10

R$
82,08

R$
105,34

R$
747,91

5.6

Contraverga moldada in loco em
concreto para vãos de até 1,5 m
de comprimento. Af_03/2016

M

8,60

R$
66,85

R$
85,80

R$
737,88

5.7

Contraverga moldada in loco em
concreto para vãos de mais de 1,5
m de comprimento. Af_03/2016

M

27,40

R$
74,63

R$
95,78

R$
2.624,37

5.8

Divisória em granito cinza
andorinha para mictórios, poliudo,
e=3cm, inclusive fixação

M²

7,28

R$
502,44

R$
644,88

R$
4.694,72

5.9

Alambrado
para
quadra
poliesportiva, estruturado por
tubos de aco galvanizado,
(montantes com diametro 2",
travessas e escoras com diâmetro
1 ¼”), com tela de arame
galvanizado, fio 14 bwg e malha
quadrada 5x5cm (exceto mureta).
Af_03/2021

M²

58,57

R$
174,61

R$
224,11

R$
13.126,12

6.0

ESQUADRIAS E VIDROS
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M²

1,80

R$
891,23

R$
1.143,89

R$
2.059,00

6.2

Janela de alumínio de correr com
4 folhas para vidros, com vidros,
batente, acabamento com acetato
ou
brilhante
e
ferragens.
Exclusive alizar e contramarco.
Fornecimento
e
instalação.
Af_12/2019

M²

27,40

R$
540,10

R$
693,21

R$
18.993,95

6.3

Porta de correr de alumínio, com
quatro folhas para vidro, incluso
vidro liso incolor, fechadura e
puxador, sem alizar.

M²

8,61

R$
971,94

R$
1.247,48

R$
10.740,80

6.4

Kit de porta de madeira para
pintura, semi-oca (leve ou média),
padrão
médio,
80x210cm,
espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura
com execução do furo fornecimento
e
instalação.
Af_12/2019

Und

3,00

R$
796,76

R$
1.022,64

R$
3.067,92

6.5

Porta em madeira almofadada,
0,90 x 2,10 m, para sanitário de
deficiente
físico
(inclusive
ferragens, fechadura, suporte e
chapa de alumínio e=1mm,
exclusive batente)

Und

1,00

R$
1.334,61

R$
1.712,97

R$
1.712,97

6.6

Kit de porta de madeira para
pintura, semi-oca (leve ou média),
padrão
médio,
90x210cm,
espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, fechadura
com execução do furo fornecimento
e
instalação.
Af_12/2019

Und

2,00

R$
869,87

R$
1.116,47

R$
2.232,94

6.7

Porta em alumínio de abrir tipo
veneziana com guarnição, fixação
com parafusos - fornecimento e
instalação. Af_12/2019

M²

7,42

R$
725,15

R$
930,73

R$
6.906,01
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6.8

Porta de correr de alumínio, com
duas folhas para vidro, incluso
vidro liso incolor, fechadura e
puxador, sem alizar. Af_12/2019

M²

4,62

R$
487,43

R$
625,61

R$
2.890,31

6.9

Porta de ferro de abrir, c/ gradil
em barra chata 3/4" x 1/8",
inclusive requadro, ferrolho e
dobradiças e fechadura, conforme
desenho

M²

5,20

R$
756,00

R$
970,32

R$
5.045,66

6.10

Portão em ferro, em gradil
metálico, padrão belgo ou
equivalente, de correr

M²

9,24

R$
823,61

R$
1.057,10

R$
9.767,60

6.11

Guarda-corpo de aço galvanizado
de 1,10m, montantes tubulares de
1.1/4" espaçados de 1,20m,
travessa superior de 1.1/2", gradil
formado por tubos horizontais de
1" e verticais de 3/4", fixado com
chumbador
mecânico.
Af_04/2019_p

M

6,70

R$
591,95

R$
759,76

R$
5.090,39

COBERTURA

7.1

Trama de madeira composta por
terças para telhados de até 2
águas para telha estrutural de
fibrocimento, incluso transporte
vertical. Af_07/2019

M²

180,21

R$
12,69

R$
16,28

R$
2.933,81

7.2

Telhamento com telha metálica
termoacústica e = 30 mm, com até
2 águas, incluso içamento.
Af_07/2019

M²

151,55

R$
222,45

R$
285,51

R$
43.269,04

7.3

Calha em chapa de aço
galvanizado
número
24,
desenvolvimento de 33 cm,
incluso
transporte
vertical.
Af_07/2019

M

30,20

R$
69,36

R$
89,02

R$
2.688,40

7.4

Rufo
em
chapa de aço
galvanizado número 24, corte de
25 cm, incluso transporte vertical.
Af_07/2019

M

35,42

R$
54,26

R$
69,64

R$
2.466,64
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7.5

Chapim (rufo capa) em aço
galvanizado, corte 33. Af_11/2020

M

117,03

R$
51,42

R$
65,99

R$
7.722,80

SUBTOTAL R$ 59.080,69

8.0

IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1

Contrapiso em argamassa traço
1:4 (cimento e areia), preparo
mecânico com betoneira 400 l,
aplicado em áreas molhadas
sobre laje, aderido, espessura
2cm. Af_06/2014

M²

3,70

R$
35,10

R$
45,05

R$
166,68

8.2

Impermeabilização de superfície
com manta asfáltica, uma
camada, inclusive aplicação de
primer
asfáltico,
e=3mm.
Af_06/2018

M²

3,70

R$
93,94

R$
120,57

R$
446,10

8.3

Proteção mecânica de superfície
horizontal com argamassa de
cimento e areia, traço 1:3, e=2cm.
Af_06/2018

M²

3,70

R$
27,75

R$
35,61

R$
131,75

REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS

9.1

Chapisco aplicado em alvenaria
(sem presença de vãos) e
estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro.
Argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. Af_06/2014

M²

421,51

R$
5,08

R$
6,52

R$
2.748,24

9.2

Chapisco aplicado em alvenaria
(com presença de vãos) e
estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro.
Argamassa traço 1:3 com preparo
em betoneira 400l. Af_06/2014

M²

578,77

R$
6,64

R$
8,52

R$
4.931,12

M²

1000,28

R$
27,56

R$
35,37

R$
35.379,90

9.3

(Composição representativa) do
serviço de emboço/massa única,
aplicado manualmente, traço
1:2:8, em betoneira de 400l,
paredes internas, com execução
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de
taliscas,
edificação
habitacional unifamiliar (casas) e
edificação
pública
padrão.
Af_12/2014

9.4

Revestimento cerâmico para
paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensões
20x20
cm
aplicadas
em
ambientes de área menor que 5
m² na altura inteira das paredes.
Af_06/2014

M²

34,71

R$
58,14

R$
74,62

R$
2.590,06

9.5

Revestimento cerâmico para
paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensões
20x20
cm
aplicadas
em
ambientes de área maior que 5 m²
na altura inteira das paredes.
Af_06/2014

M²

105,20

R$
52,14

R$
66,92

R$
7.039,98

SUBTOTAL R$ 52.689,30

10.0

FORROS

10.1

Forro em placas de gesso, para
ambientes
comerciais.
Af_05/2017_p

M2

96,15

R$
31,29

R$
40,16

R$
3.861,38

10.2

Forro em placas de gesso ru, para
ambientes comerciais.

M2

61,26

R$
48,38

R$
62,09

R$
3.803,63

PINTURA

11.1

Aplicação de fundo selador
acrílico em paredes, uma demão.
Af_06/2014

M²

725,55

R$
1,64

R$
2,10

R$
1.523,65

11.2

Aplicação e lixamento de massa
látex em teto, duas demãos.
Af_06/2014

M²

157,41

R$
21,29

R$
27,32

R$
4.300,44

11.3

Aplicação e lixamento de massa
látex em paredes, duas demãos.
Af_06/2014

M²

228,14

R$
12,10

R$
15,53

R$
3.543,01
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11.4

Aplicação manual de pintura com
tinta látex acrílica em teto, duas
demãos. Af_06/2014.

M²

157,41

R$
13,42

R$
17,22

R$
2.710,60

11.5

Aplicação manual de pintura com
tinta látex acrílica em paredes,
duas demãos. Af_06/2014.

M²

228,14

R$
11,98

R$
15,37

R$
3.506,51

11.6

Aplicação manual de pintura com
tinta texturizada acrílica em
paredes externas de casas, duas
cores. Af_06/2014.

M²

420,98

R$
17,30

R$
22,20

R$
9.345,75

PISO

12.1

(Composição representativa) do
serviço
de
contrapiso
em
argamassa traço 1:4 (cim e areia),
em betoneira 400 l, espessura 3
cm áreas secas e 3 cm áreas
molhadas,
para
edificação
habitacional unifamiliar (casa) e
edificação
pública
padrão.
Af_11/2014

M²

147,25

R$
35,73

R$
45,85

R$
6.751,41

12.2

Execução de passeio (calçada)
ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra,
acabamento
convencional,
espessura
6 cm,
armado.
Af_07/2016

M²

75,50

R$
95,28

R$
122,29

R$
9.232,89

12.3

Revestimento cerâmico para piso
com placas tipo porcelanato de
dimensões 45x45 cm aplicada em
ambientes de área menor que 5
m². Af_06/2014

M²

6,10

R$
131,82

R$
169,19

R$
1.032,05

12.4

Revestimento cerâmico para piso
com placas tipo porcelanato de
dimensões 45x45 cm aplicada em
ambientes de área entre 5 m² e 10
m². Af_06/2014

M²

12,00

R$
121,72

R$
156,22

R$
1.874,64

M²

129,15

R$
115,89

R$
148,74

R$
19.209,77

12.5

Revestimento cerâmico para piso
com placas tipo porcelanato de
dimensões 45x45 cm aplicada em
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ambientes de área maior que 10
m². Af_06/2014

12.6

Plantio de grama em placas.
Af_05/2018

M²

104,50

R$
11,65

R$
14,95

R$
1.562,27

SUBTOTAL R$ 39.663,03

13.0

ACABAMENTOS

13.1

Rodapé cerâmico de 7cm de
altura com placas tipo esmaltada
extra de dimensões 45x45cm.
Af_06/2014

M

59,60

R$ 6,39

R$
7,05

R$
9,04

13.2

Soleira em granito, largura 15 cm,
espessura 2,0 cm. Af_09/2020

M

16,00

R$ 75,68

R$
89,44

R$
114,79

13.3

Peitoril em mármore cinza
andorinha, largura de 15cm,
assentado com argamassa traco
1:4 (cimento e areia media),
preparo manual da argamassa

M

24,00

R$ 75,26

R$
89,06

R$
114,30

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1

Caixa retangular 4" x 2" baixa
(0,30 m do piso), pvc, instalada
em parede - fornecimento e
instalação. Af_12/2015

Und

22,00

R$
7,70

R$
9,88

R$
217,36

14.2

Caixa retangular 4" x 2" média
(1,30 m do piso), pvc, instalada
em parede - fornecimento e
instalação. Af_12/2015

Und

15,00

R$
11,24

R$
14,42

R$
216,30

14.3

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00
m do piso), pvc, instalada em
parede
fornecimento
e
instalação. Af_12/2015

Und

8,00

R$
20,68

R$
26,54

R$
212,32

14.4

Caixa octogonal 3" x 3", pvc,
instalada em laje - fornecimento e
instalação. Af_12/2015

Und

43,00

R$
8,87

R$
11,38

R$
489,34
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M

350,95

R$
3,80

R$
4,87

R$
1.709,12

14.6

Cabo de cobre flexível isolado,
2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,
para
circuitos
terminais
fornecimento
e
instalação.
Af_12/2015

M

496,85

R$
5,15

R$
6,61

R$
3.284,17

14.7

Cabo de cobre flexível isolado, 4
mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento
e instalação. Af_12/2015

M

54,75

R$
7,27

R$
9,33

R$
510,81

14.8

Cabo de cobre flexível isolado, 6
mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento
e instalação. Af_12/2015

M

57,45

R$
9,82

R$
12,60

R$
723,87

14.9

Cabo de cobre flexível isolado, 10
mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento
e instalação. Af_12/2015

M

43,50

R$
15,53

R$
19,93

R$
866,95

14.10

Interruptor simples (1 módulo)
com 1 tomada de embutir 2p+t 10
a, incluindo suporte e placa fornecimento
e
instalação.
Af_12/2015

Und

4,00

R$
35,40

R$
45,43

R$
181,72

14.11

Interruptor simples (2 módulos),
10a/250v, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação.
Af_12/2015

Und

2,00

R$
31,73

R$
40,72

R$
81,44

14.12

Interruptor simples (3 módulos),
10a/250v, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação.
Af_12/2015

Und

2,00

R$
43,43

R$
55,74

R$
111,48

14.13

Tomada baixa de embutir (1
módulo), 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e
instalação. Af_12/2015

Und

22,00

R$
21,20

R$
27,21

R$
598,62

Und

7,00

R$
23,74

R$
30,47

R$
213,29

14.14

Tomada média de embutir (1
módulo), 2p+t 10 a, incluindo
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Cabo de cobre flexível isolado,
1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,
para
circuitos
terminais
fornecimento
e
instalação.
Af_12/2015
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Und

8,00

R$
30,27

R$
38,85

R$
310,80

14.16

Disjuntor monopolar tipo din,
corrente nominal de 10a fornecimento
e
instalação.
Af_10/2020

Und

5,00

R$
10,79

R$
13,84

R$
69,20

14.17

Disjuntor monopolar tipo din,
corrente nominal de 16a fornecimento
e
instalação.
Af_10/2020

Und

1,00

R$
11,22

R$
14,40

R$
14,40

14.18

Disjuntor bipolar tipo din, corrente
nominal de 10a - fornecimento e
instalação. Af_10/2020

Und

3,00

R$
54,28

R$
69,66

R$
208,98

14.19

Disjuntor bipolar tipo din, corrente
nominal de 16a - fornecimento e
instalação. Af_10/2020

Und

1,00

R$
55,14

R$
70,77

R$
70,77

14.20

Disjuntor bipolar tipo din, corrente
nominal de 20a - fornecimento e
instalação. Af_10/2020

Und

3,00

R$
56,94

R$
73,08

R$
219,24

14.21

Disjuntor bipolar tipo din, corrente
nominal de 50a - fornecimento e
instalação. Af_10/2020

Und

1,00

R$
65,85

R$
84,51

R$
84,51

14.22

Dispositivo tetrapolar dr 63 a,
corrente nominal residual 30ma

Und

1,00

R$
36,88

R$
47,33

R$
47,33

14.23

Eletroduto flexível corrugado, pvc,
dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede fornecimento
e
instalação.
Af_12/2015

M

263,30

R$
7,09

R$
9,10

R$
2.393,30

14.24

Luminária
tipo
plafon,
de
sobrepor, com 1 lâmpada led de
12/13
w,
sem
reator
fornecimento
e
instalação.
Af_02/2020

Und

6,00

R$
30,99

R$
39,77

R$
238,62
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Tomada alta de embutir (1
módulo), 2p+t 10 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e
instalação. Af_12/2015
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14.25

Refletor led externo 30 w

Und

3,00

R$
53,34

R$
68,46

R$
205,38

14.26

Luminária tipo calha, de sobrepor,
com 1 lâmpada tubular led de 9 w,
sem reator - fornecimento e
instalação. Af_02/2020

Und

1,00

R$
127,75

R$
163,96

R$
163,96

14.27

Quadro de distribuição de energia
em chapa de aço galvanizado, de
embutir, com barramento trifásico,
para 18 disjuntores din 100a fornecimento
e
instalação.
Af_10/2020

Und

1,00

R$
692,50

R$
888,82

R$
888,82

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

15.1

Registro de esfera, pvc, roscável,
3/4", fornecido e instalado em
ramal de água. Af_03/2015

Und

1,00

R$
16,02

R$
20,56

R$
20,56

15.2

Registro de esfera, pvc, soldável,
dn
25 mm, instalado em
reservação de água de edificação
que possua reservatório de
fibra/fibrocimento fornecimento e
instalação. Af_06/2016

Und

1,00

R$
16,60

R$
21,30

R$
21,30

15.3

Registro de gaveta bruto, latão,
roscável, 3/4”, instalado em
reservação de água de edificação
que possua reservatório de
fibra/fibrocimento – fornecimento
e instalação. Af_06/2016

Und

1,00

R$
44,73

R$
57,41

R$
57,41

15.4

Adaptador com flanges livres,
pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 ,
instalado em reservação de água
de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento
fornecimento
e
instalação.
Af_06/2016

Und

1,00

R$
23,03

R$
29,55

R$
29,55

15.5

Torneira de boia, roscável, 3/4” ,
fornecida
e
instalada
em
reservação de água. Af_06/2016

Und

1,00

R$
46,65

R$
59,87

R$
59,87
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M

95,20

R$
16,74

R$
21,48

R$
2.044,89

15.7

Registro de gaveta bruto, latão,
roscável, 1 1/2”, com acabamento
e canopla cromados, instalado em
reservação de água de edificação
que possua reservatório de
fibra/fibrocimento – fornecimento
e instalação. Af_06/2016

Und

2,00

R$
90,93

R$
116,70

R$
233,40

15.8

Registro de gaveta bruto, latão,
roscável, 3/4”, instalado em
reservação de água de edificação
que possua reservatório de
fibra/fibrocimento – fornecimento
e instalação. Af_06/2016

Und

7,00

R$
44,73

R$
57,41

R$
401,87

15.9

Registro de esfera, pvc, soldável,
dn
32 mm, instalado em
reservação de água de edificação
que possua reservatório de
fibra/fibrocimento fornecimento e
instalação. Af_06/2016

Und

3,00

R$
23,85

R$
30,61

R$
91,83

15.10

Registro de esfera, pvc, soldável,
dn
50 mm, instalado em
reservação de água de edificação
que possua reservatório de
fibra/fibrocimento fornecimento e
instalação. Af_06/2016

Und

2,00

R$
33,82

R$
43,40

R$
86,80

15.11

Válvula de descarga metálica,
base 1 1/2 ", acabamento
metalico cromado - fornecimento
e instalação. Af_01/2019

Und

1,00

R$
205,98

R$
264,37

R$
264,37

15.12

Adaptador com flanges livres,
pvc, soldável, dn 32 mm x 1 ,
instalado em reservação de água
de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento
fornecimento
e
instalação.
Af_06/2016

Und

6,00

R$
30,13

R$
38,67

R$
232,02

Und

2,00

R$
56,98

R$
73,13

R$
146,26

15.13

Adaptador com flanges livres,
pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 ,
instalado em reservação de água
de edificação que possua
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Tubo, pvc, soldável, dn 25mm,
instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e
instalação. Af_12/2014
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reservatório de fibra/fibrocimento
fornecimento
e
instalação.
Af_06/2016

Und

16,00

R$
5,46

R$
7,00

R$
112,00

15.15

Adaptador curto com bolsa e
rosca para registro, pvc, soldável,
dn 50mm x 1.1/2”, instalado em
prumada de água - fornecimento
e instalação. Af_12/2014

Und

5,00

R$
10,09

R$
12,95

R$
64,75

15.16

Luva de redução, pvc, soldável,
dn 50mm x 25mm, instalado em
prumada de água fornecimento e
instalação. Af_12/2014

Und

3,00

R$
10,57

R$
13,56

R$
40,68

15.17

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn
25mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento
e instalação. Af_12/2014

Und

26,00

R$
6,95

R$
8,92

R$
231,92

15.18

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn
32mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento
e instalação. Af_12/2014

Und

4,00

R$
9,87

R$
12,66

R$
50,64

15.19

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn
50mm, instalado em prumada de
água - fornecimento e instalação.
Af_12/2014

Und

9,00

R$
12,57

R$
16,13

R$
145,17

15.20

Luva de correr, pvc, soldável, dn
25mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento
e instalação. Af_12/2014

Und

1,00

R$
15,47

R$
19,85

R$
19,85

15.21

Luva pvc, soldável, dn 25 mm,
instalada em reservação de água
de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento
fornecimento
e
instalação.
Af_06/2016

Und

6,00

R$
5,16

R$
6,62

R$
39,72

Und

2,00

R$
11,70

R$
15,01

R$
30,02

Luva, pvc, soldável, dn 50 mm,
instalado em reservação de água
de edificação que possua
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15.14

Adaptador curto com bolsa e
rosca para registro, pvc, soldável,
dn 25mm x 3/4”, instalado em
ramal ou sub-ramal de água fornecimento
e
instalação.
Af_12/2014
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M

6,30

R$
24,41

R$
31,33

R$
197,37

15.24

Tubo, pvc, soldável, dn 50mm,
instalado em prumada de água fornecimento
e
instalação.
Af_12/2014

M

22,80

R$
16,78

R$
21,53

R$
490,88

15.25

Te, pvc, soldável, dn 25mm,
instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e
instalação. Af_12/2014

Und

11,00

R$
9,81

R$
12,59

R$
138,49

15.26

Te, pvc, soldável, dn 32mm,
instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e
instalação. Af_12/2014

Und

3,00

R$
14,78

R$
18,97

R$
56,91

15.27

Te, pvc, soldável, dn 50mm,
instalado em prumada de água fornecimento
e
instalação.
Af_12/2014

Und

4,00

R$
20,02

R$
25,69

R$
102,76

15.28

Tê de redução, pvc, soldável, dn
50mm x 25mm, instalado em
prumada de água - fornecimento
e instalação. Af_12/2014

Und

6,00

R$
18,77

R$
24,09

R$
144,54

15.29

Tê com bucha de latão na bolsa
central, pvc, soldável, dn 25mm x
1/2”, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e
instalação. Af_12/2014

Und

1,00

R$
17,91

R$
22,98

R$
22,98

15.30

Joelho 90 graus com bucha de
latão, pvc, soldável, dn 25mm, x
3/4” instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e
instalação. Af_12/2014

Und

1,00

R$
13,94

R$
17,89

R$
17,89

15.31

Tê com bucha de latão na bolsa
central, pvc, soldável, dn 25mm x
1/2”, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e
instalação. Af_12/2014

Und

1,00

R$
17,91

R$
22,98

R$
22,98
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Tubo, pvc, soldável, dn 32mm,
instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e
instalação. Af_12/2014
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15.32

Caixa d’água em polietileno, 1000
litros, com acessórios

Und

2,00

R$
649,49

R$
833,62

R$
1.667,24

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

16.1

Caixa de gordura pequena
(capacidade: 19 l), circular, em
pvc, diâmetro interno= 0,3 m.
Af_12/2020

Und

1,00

R$
334,95

R$
429,90

R$
429,90

16.2

Caixa
enterrada
hidráulica
retangular em alvenaria com
tijolos
cerâmicos
maciços,
dimensões internas: 0,6x0,6x0,6
m para rede de esgoto.
Af_12/2020

Und

4,00

R$
528,79

R$
678,70

R$
2.714,80

16.3

Caixa
enterrada
hidráulica
retangular em alvenaria com
tijolos
cerâmicos
maciços,
dimensões internas: 0,6x0,6x0,6
m para rede de drenagem.
Af_12/2020

Und

2,00

R$
515,77

R$
661,99

R$
1.323,98

16.4

Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x
50 mm, com grelha redonda
branca

Und

4,00

R$
62,43

R$
80,12

R$
320,48

16.5

Válvula em plástico 1” para pia,
tanque ou lavatório, com ou sem
ladrão
fornecimento
e
instalação. Af_01/2020

Und

2,00

R$
7,28

R$
9,34

R$
18,68

16.6

Curva curta 90 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 100
mm, junta elástica, fornecido e
instalado em prumada de esgoto
sanitário
ou
ventilação.
Af_12/2014

Und

5,00

R$
34,30

R$
44,02

R$
220,10

16.7

Curva curta 90 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 40 mm,
junta soldável, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014

Und

4,00

R$
9,79

R$
12,56

R$
50,24
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Und

4,00

R$
23,92

R$
30,70

R$
122,80

16.9

Joelho 45 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 40 mm,
junta soldável, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014

Und

4,00

R$
6,31

R$
8,09

R$
32,36

16.10

Joelho 45 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 50 mm,
junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014

Und

5,00

R$
11,32

R$
14,52

R$
72,60

16.11

Joelho 45 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 75 mm,
junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014

Und

4,00

R$
19,63

R$
25,19

R$
100,76

16.12

Joelho 90 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 100
mm, junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014

Und

6,00

R$
23,98

R$
30,77

R$
184,62

16.13

Joelho 90 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 50 mm,
junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014

Und

10,00

R$
10,66

R$
13,68

R$
136,80

16.14

Joelho 90 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 75 mm,
junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014

Und

5,00

R$
18,69

R$
23,98

R$
119,90

Und

4,00

R$
9,10

R$
11,67

R$
46,68

Joelho 90 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 40 mm,
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16.8

Joelho 45 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 100
mm, junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014
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Und

1,00

R$
36,84

R$
47,28

R$
47,28

16.17

Junção simples, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 50 x 50
mm, junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014

Und

1,00

R$
22,44

R$
28,80

R$
28,80

16.18

Junção simples, pvc, dn 100 x 50
mm, junta elástica, fornecido e
instalado
em
ramal
de
encaminhamento

Und

3,00

R$
34,49

R$
44,26

R$
132,78

16.19

Junção simples, pvc, dn 75 x 50
mm, junta elástica, fornecido e
instalado
em
ramal
de
encaminhamento

Und

1,00

R$
31,03

R$
39,82

R$
39,82

16.20

Redução excêntrica, pvc, serie r,
água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em
ramal
de
encaminhamento.
Af_12/2014

Und

2,00

R$
16,19

R$
20,77

R$
41,54

16.21

Tubo pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 100 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014

M

105,50

R$
48,64

R$
62,42

R$
6.585,31

16.22

Tubo pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 40 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014

M

10,80

R$
16,10

R$
20,66

R$
223,12

M

19,70

R$
24,97

R$
32,04

R$
631,18

16.23

Tubo pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 50 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga
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Junção simples, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 75 x 75
mm, junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014
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junta soldável, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014
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M

18,80

R$
38,25

R$
49,09

R$
922,89

16.25

Tubo pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 150 mm, fornecido e
instalado em subcoletor aéreo de
esgoto sanitário. Af_12/2014

M

11,70

R$
57,94

R$
74,36

R$
870,01

16.26

Te, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 50 x 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. Af_12/2014

Und

4,00

R$
16,91

R$
21,70

R$
86,80

16.27

Ralo hemisférico em ferro
fundido, tipo abacaxi 75mm

Und

1,00

R$
35,78

R$
45,92

R$
45,92

16.28

Curva longa 90 graus, pvc, serie
normal, esgoto predial, dn 100
mm, junta elástica, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014

Und

4,00

R$
64,64

R$
82,96

R$
331,84

16.29

Junção simples, pvc, dn 150 x 100
mm, junta elástica, fornecido e
instalado
em
ramal
de
encaminhamento

Und

1,00

R$
183,42

R$
235,41

R$
235,41

16.30

Terminal de ventilação em pvc
rígido, diâm = 50 mm

Und

4,00

R$
12,77

R$
16,39

R$
65,56

16.31

Tanque séptico circular, em
concreto pré-moldado, diâmetro
interno = 1,40 m, altura interna =
2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para
13 contribuintes). Af_12/2020

Und

1,00

R$
2.562,46

R$
3.288,91

R$
3.288,91

16.32

Sumidouro circular, em concreto
pré-moldado, diâmetro interno =
1,88 m, altura interna = 2,00 m,
área de infiltração: 13,1 m² (para
5 contribuintes). Af_12/2020

Und

1,00

R$
2.647,78

R$
3.398,42

R$
3.398,42

SUBTOTAL R$ 22.870,29
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predial, dn 75 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga
ou ramal de esgoto sanitário.
Af_12/2014
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LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

17.1

Bancada em granito
andorinha, e=2cm

17.2

Torneira cromada
parede, 1/2” ou 3/4”,
cozinha, padrão
fornecimento
e
Af_01/2020

cinza

M²

3,15

R$
223,32

R$
286,63

R$
902,88

Und

2,00

R$
70,00

R$
89,84

R$
179,68

17.3

Vaso sanitário sifonado com caixa
acoplada louça branca, incluso
engate flexível em plástico
branco, 1/2 x 40cm - fornecimento
e instalação. Af_01/2020

Und

4,00

R$
422,88

R$
542,76

R$
2.171,04

17.4

Vaso
sanitário
sifonado
convencional para pcd sem furo
frontal com louça branca sem
assento, incluso conjunto de
ligação para bacia sanitária
ajustável - fornecimento e
instalação. Af_01/2020

Und

1,00

R$
653,25

R$
838,44

R$
838,44

17.5

Mictório sifonado louça branca –
padrão médio – fornecimento e
instalação. Af_01/2020

Und

2,00

R$
519,64

R$
666,95

R$
1.333,90

17.6

Torneira
de
jardim
fornecimento e instalação

Und

4,00

R$
51,37

R$
65,93

R$
263,72

17.7

Ducha higiênica plástica com
registro metálico

Und

5,00

R$
107,46

R$
137,92

R$
689,60

17.8

Lavatório louça branca suspenso,
29,5 x 39cm ou equivalente,
padrão popular, incluso sifão
flexível em pvc, válvula e engate
flexível 30cm em plástico e
torneira cromada de mesa,
padrão popular - fornecimento e
instalação. Af_01/2020

Und

3,00

R$
212,24

R$
272,41

R$
817,23

17.9

Lavatório louça branca de canto
suspenso,
padrão
popular,
incluso sifão tipo garrafa em pvc,
válvula e engate flexível 30cm em
plástico e torneira cromada de
mesa,
padrão
popular
fornecimento e instalação.

Und

1,00

R$
222,11

R$
285,07

R$
285,07

longa, de
para pia de
popular instalação.

3/4'',
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17.10

Cuba de embutir retangular de
aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm fornecimento
e
instalação.
Af_01/2020

Und

2,00

R$
204,15

R$
262,02

R$
524,04

17.11

Barra de apoio reta, em aco inox
polido, comprimento 40 cm,
fixada na parede - fornecimento e
instalação

Und

2,00

R$
231,26

R$
296,82

R$
593,64

17.12

Barra de apoio reta, em aco inox
polido, comprimento 70 cm,
fixada na parede - fornecimento e
instalação. Af_01/2020

Und

1,00

R$
333,76

R$
428,38

R$
428,38

17.13

Barra de apoio reta, em aco inox
polido, comprimento 80 cm,
fixada na parede - fornecimento e
instalação. Af_01/2020

Und

2,00

R$
348,67

R$
447,51

R$
895,02

SPDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

18.1

Abraçadeira pvc tipo "d" de 3/4''

Und

30,00

R$
4,52

R$
5,80

R$
174,00

18.2

Arruela de vedação 1/4"

Und

200,00

R$
4,15

R$
5,32

R$
1.064,00

18.3

Fornecimento e assentamento de
barra chata de alumínio 7/8" x 1/4"

M

135,00

R$
14,68

R$
18,84

R$
2.543,40

18.4

Fixação utilizando bucha de nylon
s6

Und

100,00

R$
6,26

R$
8,03

R$
803,00

18.5

Fixação utilizando bucha de nylon
s8

Und

50,00

R$
31,18

R$
40,01

R$
2.000,50

18.6

Cordoalha de cobre nu 35 mm²,
não enterrada, com isolador fornecimento
e
instalação.
Af_12/2017

M

50,00

R$
53,72

R$
68,94

R$
3.447,00

18.7

Caixa
de
inspeção
para
aterramento,
circular,
em
polietileno, diâmetro interno = 0,3
m. Af_05/2018

Und

2,00

R$
45,03

R$
57,79

R$
115,58
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Caixa de inspeção suspensa para
aterramento com tampa

Und

7,00

R$
30,19

R$
38,74

R$
271,18

18.9

Conector de medição em bronze
c/4 parafusos p/cabos de cobre
de até 50 mm2

Und

7,00

R$
39,93

R$
51,25

R$
358,75

18.10

CURVA
HORIZONTAL
90º
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
7/8" X 1/8"

Und

10,00

R$
13,64

R$
17,50

R$
175,00

18.11

CURVA VERTICAL 90º BARRA
CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"

Und

12,00

R$
13,64

R$
17,50

R$
210,00

18.12

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn
25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede fornecimento
e
instalação.
Af_12/2015

M

21,00

R$
9,90

R$
12,70

R$
266,70

18.13

Haste de aterramento 5/8 para
spda - fornecimento e instalação.
Af_12/2017

Und

21,00

R$
51,18

R$
65,68

R$
1.379,28

18.14

Minicaptor de alumínio 7/8" x 1/8"
x 3000 mm, fixação horizontal

Und

13,00

R$
17,78

R$
22,82

R$
296,66

18.15

Parafuso inox autoperfurante
sextavado 12x1" - fornecimento e
instalação

Und

200,00

R$
0,91

R$
1,16

R$
232,00

18.16

Parafuso inox rosca soberba
4.2x32 mm - fornecimento e
instalação

Und

50,00

R$
0,79

R$
1,01

R$
50,50

18.17

Parafuso máquina cabeça chata
inox 1/4x1" - fornecimento e
instalação

Und

50,00

R$
1,01

R$
1,29

R$
64,50

18.18

Parafuso máquina cabeça chata
inox 6x50 - fornecimento e
instalação

Und

50,00

R$
1,09

R$
1,39

R$
69,50

18.19

Parafuso máquina sextavado inox
1/4x1" - fornecimento e instalação

Und

150,00

R$
2,14

R$
2,74

R$
411,00

18.20

Parafuso cabeça chata 45x40 fornecimento e instalação

Und

50,00

R$
0,64

R$
0,82

R$
41,00

18.21

Porca sextavada inox 1/4" fornecimento e instalação

Und

250,00

R$
1,50

R$
1,92

R$
480,00
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18.22

Selante em poliuretano flexível fornecimento e instalação

Und

5,00

R$
9,51

R$
12,20

R$
61,00

SUBTOTAL R$ 14.514,55

19.0

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

19.1

Luminária de emergência, com 30
lâmpadas led de 2 w, sem reator fornecimento
e
instalação.
Af_02/2020

Und

3,00

R$
23,39

R$
30,02

R$
90,06

19.2

Extintor de incêndio portátil com
carga de pqs de 4 kg, classe bc fornecimento
e
instalação.
Af_10/2020_p

Und

2,00

R$
171,87

R$
220,59

R$
441,18

19.3

Placa de sinalização saída de
emergência,
fotoluminescente,
316x158 mm, em pvc *2* mm antichamas (simbolos, cores e
pictogramas conforme nbr 13434)

Und

4,00

R$
42,31

R$
54,30

R$
217,20

19.4

Placa de sinalizacao do extintor,
fotoluminescente, 224x224 mm,
em pvc *2* mm anti-chamas
(simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

Und

2,00

R$
27,40

R$
35,16

R$
70,32

19.5

Placa
de
sinalizacao
de
seguranca
contra
incendio,
fotoluminescente, 300x400 mm,
em pvc *2* mm anti-chamas
(simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

Und

1,00

R$
91,87

R$
117,91

R$
117,91

19.6

Pintura acrilica para sinalização
horizontal em piso cimentado

M²

2,00

R$
16,66

R$
21,38

R$
42,76

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

20.1

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO
OU PORCELANATO COM PANO
ÚMIDO. AF_04/2019

M²

147,25

R$
1,47

R$
1,88

R$
276,83
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20.2

LIMPEZA DE REVESTIMENTO
CERÂMICO EM PAREDE COM
PANO ÚMIDO AF_04/2019

M²

139,91

R$
0,60

R$
0,77

R$
107,73

20.3

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM
JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_04/2019

M²

147,25

R$
1,36

R$
1,74

R$
256,21

SUBTOTAL R$ 640,77
TOTAL GERAL DA OBRA

R$ 684.149,22

4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Todos os serviços devem ser realizados com qualidade e garantia conforme legislação pertinentes
vigentes em sua versão/edição mais atualizada;
4.2. A execução dos serviços deve seguir os projetos e os memoriais descritivos bem como a planilha
orçamentaria licitada, as normas técnicas pertinentes e boas práticas construtivas;
4.3. Todos os materiais e equipamentos necessários para realização do serviço é de responsabilidade da
contratada, assim como todos os Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) e Coletivos (E.P.C.) para o
preposto da obra, todos dentro de seu prazo de validade;
4.4. É de responsabilidade da contratada exigir e garantir o uso dos equipamentos de proteção pelos seus
funcionários;
4.5. Os serviços executados devem ser assistidos por profissionais competentes e com as devidas
Anotações de Responsabilidade Técnica emitidas;
4.6. Em caso de solicitação do fiscal ou gestor do contrato a contratada deve providenciar a substituição
de funcionários ou equipamentos sem justificativas prévia;
4.7. É de responsabilidade da contratada a aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes,
a obtenção do Alvará de Construção, bem como a abertura e baixa do Cadastro Nacional de Obras
(CNO) e a obtenção do Habite-se;
4.8. A contratada deverá fornecer toda a documentação referente a execução da obra, quando exigido

orçamentaria, obedecendo rigorosamente o disposto acerca dos elementos contratados;
4.10. A contratada deve acatar todas as normas da legislação federal, estadual e municipal relacionadas
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com a execução do objeto contratual, responsabilizando-se pôr prejuízos e/ou infrações que
eventualmente possa vim ocorrer;
4.11. A contratada deve manter o local de trabalho continuamente limpo, desobstruído e sinalizado,
observando o disposto em legislação e normas pertinentes; e
4.12. Todas as estruturas devem ser executadas com materiais e acabamento de alto padrão, caso
contrário os serviços serão recusados pelos fiscais designados pelo SENAR/MT para acompanhar o
andamento da obra.
4.13. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada
e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
4.14. Os produtos/serviços deverão ser entregues/executados na cidade de Nova Canaã do Norte/MT.

5. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Gestor(a) Nomeado(a)

Victor Raphael Duarte de Oliveira - Coordenador Equipe de Infraestrutura

Fiscal Nomeado(a)

Jaderson Diego Figueiredo - Analista, Equipe de Infraestrutura

5.1. Seguem acima os representantes designados para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que
for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;
5.1.1. O representante do SENAR/MT anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução da contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa vencedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
funcionários e prepostos;

SENAR/MT e, sobretudo, não implica essa atividade de acompanhamento e FISCALIZAÇÃO qualquer
exclusão ou redução da responsabilidade da empresa vencedora, que é total e irrestrita com relação ao
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objeto contratado, inclusive perante a terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha,
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução da contratação;
5.4. À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer peças, partes, componentes, acessórios ou
materiais que não satisfaçam os padrões especificados ou os critérios de qualidade exigidos, bem como
de exigir sua pronta e imediata substituição por outros que os atendam, sem que caiba à empresa
vencedora qualquer tipo de reclamação ou indenização.

6. DO VALOR ESTIMADO
6.1. O valor estimado para a efetivação das obras a serem executadas, de acordo com o projeto realizado,
é de R$ 684.149,22 (Seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e dois
centavos).
6.2. Todos os serviços deverão atender fielmente as especificações constantes deste instrumento e do
Edital, bem como à legislação em vigor.

7. DA PESQUISA DE PREÇOS
7.1. Com o intuito de subsidiar a presente licitação e estimar os valores a serem gastos com a contratação,
a Equipe de Infraestrutura do SENAR/MT elaborou a planilha de composição de custos, com base na
tabela SINAPI, referência mês 11/2021, a qual instrui os autos.

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
8.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo esse prazo ser prorrogado, mediante acordo entre as partes, por períodos iguais e sucessivos,
nos termos do art. 26, Parágrafo Único do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.

9. DO LOCAL DE ENTREGA, DO PRAZO E DO RECEBIMENTO
9.1. O(s) serviço(s) deverão ser executados em Nova Canaã do Norte, na sede do Sindicato Rural, situado

9.1.1. Os serviços deverão atender as características solicitadas pelo SENAR/MT.
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9.2. A empresa vencedora deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte,
os produtos/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, IMEDIATAMENTE, às suas
custas, a contar da notificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
9.3. Após a empresa vencedora realizar a entrega/regularização dos produtos/serviços com as falhas e
irregularidades apontadas na notificação, o SENAR/MT efetuará novamente a verificação da
conformidade consoante o contratado;
9.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo recebimento, para posterior
comprovação da conformidade, quantidade do objeto. Adiante, os serviços serão recebidos
definitivamente por uma pessoa especialmente designada para esse fim, após comprovação da
qualidade do objeto e consequente aceitação, impreterivelmente no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da entrega;
9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da falha no fornecimento/execução da contratação.

10. CONDIÇÕES ESPECIAIS E DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
10.1. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da
licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo os atestados
emitidos por pessoa jurídica privada estar com a firma reconhecida em cartório.
10.1.1. O(s) atestados(s) deverá(ão) constar ainda: nome da empresa onde foram fornecidos os objetos,
nome completo, telefone e assinatura do responsável da empresa que está fornecendo o atestado;
10.1.2. Havendo dúvidas acerca da veracidade do Atestado apresentado, a Comissão de Licitação
poderá realizar a diligência.
10.2. Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
e/ou no CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, conforme o caso, em nome da licitante,
com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação, onde conste a área
de atuação compatível com o objeto da licitação, emitida pelo CREA e/ou no CAU da jurisdição da sede

providenciar registro ou visto no CREA/MT ou CAU, conforme exigência do respectivo conselho.
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10.3. DECLARAÇÃO indicando o nome e CPF do responsável técnico pela execução dos serviços, objeto
da licitação, acompanhada do Registro e da Regularidade do profissional da licitante, emitido pelo
CREA/CAU, conforme modelo do Anexo V;

11. DAS OBRIGAÇÕES
11.1. O SENAR/MT se compromete a:
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando os
pagamentos de acordo com o estabelecido.
b) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem
necessários à execução da contratação e do fornecimento.
c) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
cumprimento da contratação.
d) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
e) Acompanhar a execução dos serviços realizados pela CONTRATADA, podendo intervir durante a sua
execução, para fins de ajustes ou suspensão do fornecimento.
f) Fiscalizar a execução do Contrato por representantes devidamente designados para esse fim, o que
não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao
SENAR/MT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação.
g) Designar Comissão que ficará responsável pelo acompanhamento e recebimento dos
produtos/serviços.
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/produtos que estiverem em desacordo com o estabelecido
neste instrumento.
i) Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
i) a. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

i) d. carta "habite-se", emitida pela prefeitura.
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11.2. A CONTRATADA se obriga, nos termos deste instrumento, a:
a) Assinar o contrato ou instrumento equivalente com o SENAR/MT no prazo não superior a 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento da convocação oficial;
b) Retirar a Ordem de Serviço específica em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação oficial;
c) Desenvolver as atividades contratadas, conforme descrito no objeto deste Contrato, respondendo
pelo seu inadimplemento parcial ou total;
d) Disponibilizar nos locais solicitados, os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela
CONTRATANTE e na proposta de preços apresentada, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
e) Executar/fornecer os bens/serviços adotando um alto padrão de competência e integridade ética e
profissional, sob pena de rescisão contratual, respondendo pela qualidade técnica dos produtos e
serviços prestados;
f) Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária e responder em relação aos seus empregados, por
todas as despesas decorrentes da execução dos serviços;
g) Guardar sigilo sobre os dados aos quais tenha acesso em razão desta Contratação;
h) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução da contratação;
i) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento dos
bens/serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;
j) Aceitar os acréscimos que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do objeto, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
k) Zelar e proteger os recursos físicos ou de informação de propriedade do CONTRATANTE;
l) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução/fornecimento
dos bens/serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais
vigentes;
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n) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
o) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
p) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
q) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local dos serviços;
r) Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
s) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento;
t) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
u) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
v) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no
prazo determinado;
x) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;
aa) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
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todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
bb) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação;
cc) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da Contratante;
dd) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
ee) Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;
ff) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniforme;
gg) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão
nas instalações do SENAR/MT para a execução do serviço;
hh) Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;
ii) Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos;
jj) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
kk) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de
comunicação;
ll) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos
e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
mm) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
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atividades em relação ao cronograma previsto;
nn) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
oo) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via pública junto à obra.
pp) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais,
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Projeto Básico e demais documentos anexos;
qq) Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água,
esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e
municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);
rr) Responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelos danos causados ao SENAR/MT e/ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução/fornecimento do bem/serviço;
ss) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
tt) Não será admitida a subcontratação do objeto desta contratação.
uu) Manter em dia a regularidade documental, em especial a regularidade fiscal, para fins de
recebimento.
Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA deverá manter sua Regularidade Fiscal durante todo o período
contratual, sendo condição essencial para a liberação do pagamento de qualquer parcela do contrato a

prazo de 30 dias (trinta) após notificação, facultará ao CONTRATANTE a rescisão do contrato, sem o
prejuízo das devidas sanções cabíveis em caso de prejuízo e/ou danos aos cofres do CONTRATANTE.
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Parágrafo terceiro. Os serviços recusados pelo CONTRATANTE deverão ser substituídos
IMEDIATAMENTE pela CONTRATADA, contados da notificação, sem qualquer ônus para o
CONTRATANTE;
Parágrafo quarto. Por tratar-se de uma relação cível, fica ao encargo da CONTRATADA a integral
responsabilidade no que diz respeito aos direitos trabalhistas, fiscais, sindicais e previdenciários,
inexistindo qualquer solidariedade entre os signatários deste Contrato.
Parágrafo quinto. A CONTRATADA DECLARA que conhece os princípios e normas gerais que regem
o CONTRATANTE e se compromete a cumpri-las, em especial o seu Regulamento de Licitações e
Contratos.

12. DA VISTORIA
Sobre a necessidade de vistoria:
É necessária vistoria para que o licitante conheça as dificuldades para a realização do(s) serviço(s);
É necessária vistoria para que o licitante conheça as dificuldades para a entrega do (s) bem (ns);
Não será exigida vistoria – não há dificuldade para realização do(s) serviço(s); ou
Não será exigida vistoria – não há dificuldade para entrega do(s) bem(ns).
12.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá vistoriar o local
onde serão executados os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão
pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes. Agendamento
prévio de horário junto ao fone (65) 3928-4843 / 4829 ou (65) 99924- 2339.
12.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das
obrigações assumidas em decorrência da execução do objeto neste instrumento.
12.3. Independentemente de fazer vistoria, a licitante deverá apresentar declaração, nos termos
dos modelos constante dos Anexos VIII e IX deste Termo, junto a documentação de habilitação.

do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
13.1.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS
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devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
13.1.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
13.1.3. Florestas plantadas; e
13.1.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental
competente.
13.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
13.2.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente,
conforme o caso;
13.2.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários
da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
13.2.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de
material para usos futuros;
13.2.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura;
13.2.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

específicas.
13.2.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em
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aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
13.2.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
13.3. A Contratada deverá ainda, observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
13.3.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
13.3.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; e
13.3.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão
ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formação de preços os custos correspondentes.

14. DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado mediante comprovação da medição dos serviços e
apresentação da Nota Fiscal/Fatura dos serviços efetivamente prestados.

14.1.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de
planilha e memória de cálculo detalhada;
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14.1.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
14.1.1.3. Os recebimentos provisórios e definitivos ocorrerão conforme o previsto no item 9 deste
projeto básico.
14.1.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal Certidão de Débitos
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União atualizada e vigente expedida
pela Receita Federal e o Certificado de Regularidade Fiscal – CRF de situação junto ao FGTS
atualizada e vigente emitida pela Caixa Econômica Federal.
14.2. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em favor da CONTRATADA, ficando
estabelecido que referido documento se constituirá para o CONTRATANTE em documento hábil,
comprobatório da quitação das suas obrigações;
14.3. A CONTRATADA deverá fazer constar da Nota Fiscal correspondente, os dados bancários para
depósito, bem como a referência ao presente Contrato e o número da Ordem de Fornecimento;
14.4. Havendo identificação na Nota Fiscal de cobrança indevida ou apresentação de incorreções, esta
será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, a contagem do prazo para
pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida e atestada
pelo CONTRATANTE;
14.5. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou inadimplência contratual, inclusive;
14.6. Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos à execução dos serviços, ainda
que requerido pela interessada;
14.7. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se no ato do ATESTO do serviço
prestado, houver algum vício ou defeito ou não estiverem de acordo com o presente instrumento.
Parágrafo Primeiro: Sobre o valor do Contrato será retido na fonte o correspondente ao imposto sobre
a renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade Social – COFINS e a
contribuição para o PIS/PASEP, conforme art. 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Lei n° 9.718,
de 27 de novembro de 1998, Instrução Normativa da SRF n° 480 de 15 de dezembro de 2004, Lei

Parágrafo Segundo: As empresas optantes pelo SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de
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valores acima citados, (exceto o ISS), conforme o disposto no inciso XI do art. 3° da Instrução Normativa
n° 480 de 15/12/2004, devendo apresentar, para fins de comprovação de condição de optante, cópia do
Termo de Opção e a declaração de que trata o artigo 4° da referida Instrução Normativa SRF n° 480/2003,
em duas vias, assinadas pelo representante legal.
Parágrafo Terceiro: Fica assegurado ao CONTRATANTE, o direito de deduzir do pagamento devido à
CONTRATADA, as importâncias correspondentes a multas, faltas, ou débitos a que, porventura, tiver dado
causa.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto desta contratação;
15.2. Não será admitida a participação de consórcio.

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO
16.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 27 do Regulamento
de Licitações e Contratos do SENAR/MT, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa)
dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor
total do contrato.
16.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de
garantia, podendo optar por caução em dinheiro, fiação bancária ou seguro-garantia.
16.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
16.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
16.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;
16.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

16.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
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16.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa
Econômica Federal.
16.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
16.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
16.8. Será considerada extinta a garantia:
16.8.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e
16.8.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração
não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado.
16.9. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
16.10. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
PB.
16.11. A garantia da contratação somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim
do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a
legislação que rege a matéria.

17. DO SEGURO DA OBRA
17.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
contados da assinatura do contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o
período de execução da obra, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista
por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas

17.2. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo máximo de 10 (dez)
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dias úteis, contados da assinatura do contrato, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com
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validade para todo o período de execução da obra, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela
respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto na
Constituição Federal.

18. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições da contratação; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da CONTRATANTE à continuidade da contratação.

19. DAS SANÇÕES
19.1. Se a empresa vencedora, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas ou infringir
os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e
comprovados, responderá, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, às penalidades e sanções
pertinentes à matéria, garantida a prévia defesa;
19.2. Ficará impedida de licitar e contratar com o SENAR/MT pelo prazo de até 2 (anos) anos, garantida
a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral da contratação e da aplicação de multa de até 20%
(vinte por cento) sobre o valor total anual contratado, a CONTRATADA que:
19.2.1. Apresentar documentação falsa;
19.2.2. Fraudar a execução da contratação;
19.2.3. Comportar-se de modo inidôneo;
19.2.4. Cometer fraude fiscal; ou
19.2.5. Fizer declaração falsa.
19.3. Para os fins do item 19.2.3, reputar-se-ão inidôneos a CONTRATADA que concorrer para os
seguintes atos:
19.3.1. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação

instrumentos contratuais ou equivalentes, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica
de sua exigibilidade;
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contratual, em favor da empresa vencedora, durante a execução das contratações celebrados com o

|

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022/SENAR/MT
Protocolo nº 42486/2022
19.3.2. Tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem
indevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;
19.3.3. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens
ou mercadorias, ou contrato dela decorrente que: elevando arbitrariamente os preços; vendendo, como
verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; entregando uma mercadoria por outra;
alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando, por qualquer modo,
injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução da contratação;
19.3.4. Empresas que tenham sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer entidade
integrante do Sistema “S”;
19.3.5. Empresas inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) mantido
pela Controladoria-Geral da União.
19.4. Nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou instrumento equivalente, de
inexecução parcial ou total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens abaixo e nas tabelas 1 e 2 do item 19.10,
com as seguintes penalidades:
19.4.1. Advertência;
19.4.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
SENAR/MT, por prazo não superior a dois anos;
19.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SENAR/MT 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 a CONTRATADA ressarcir o
SENAR/MT pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item
anterior; ou
19.4.4. Impedimento de licitar e contratar com o SENAR/MT, pelo prazo de até dois anos.
19.5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:
19.5.1. Atrasar a entrega/execução, sem causa justificada, dos produtos/serviços objeto da

qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 19.10, respeitada a graduação de infrações conforme
a tabela 1 no referido item;
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contratação após o 1° (primeiro) dia corrido da data estipulada para o fornecimento/execução.
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19.7. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando a CONTRATADA:
19.7.1. Não entregar/executar, sem causa justificada, na totalidade os produtos/serviços
solicitados na respectiva Ordem de Fornecimento no prazo estipulado;
19.8. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando a CONTRATADA:
19.8.1. Não entregar/executar, sem causa justificada, na totalidade os produtos/serviços
solicitados na respectiva Ordem de Fornecimento após 05 (cinco) dias corridos da data final
estipulado para o fornecimento/execução dos produtos/serviços.
19.9. A contratação poderá será rescindida unilateralmente pelo SENAR/MT, nos casos de falha na
execução, inexecução parcial ou inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das outras
sanções previstas e em legislação específica;
19.10. Pelo descumprimento das obrigações desta contratação, o SENAR/MT aplicará multas conforme
a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 1

GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

5% sobre o valor da ordem de fornecimento

2

10% sobre o valor da ordem de fornecimento

3

20% sobre o valor da ordem de fornecimento

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU
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1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais

3

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o
fornecimento dos produtos/serviços

2

3

Recusar-se a entregar os produtos/serviços conforme solicitado na Ordem de
Fornecimento

3

4

Retardamento na execução do objeto contratado

1

5

Inexecução Parcial do objeto contratado

2

6

Inexecução Total do objeto contratado

3

Para os itens a seguir, deixar de:
1

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do colaborador designado
como fiscal

2

2

Substituir os produtos que estiverem em desacordo com o pactuado nos itens 3, 4 e
7 desse Projeto Básico.

2

3

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente notificada pelo contratante

1

19.11. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
19.11.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a
mesma obrigada a recolher a importância devida no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação;
19.11.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, o débito será encaminhado ao Órgão competente para inscrição em dívida ativa,
podendo, ainda o SENAR/MT proceder à cobrança judicial da multa.
19.12. Na hipótese de reincidência pela aplicação das penalidades de grau 3, restará caracterizada a
inexecução total da Contratação, podendo ensejar a rescisão unilateral do ajustado;
19.13. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior,
devidamente justificadas e comprovadas, a juízo do SENAR/MT;
19.14. As multas previstas nesta seção não eximem a empresa vencedora da reparação dos eventuais

20.1. Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
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ANEXO IA – MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO IB – PROJETOS ARQUITETÔNICOS
ANEXO IC – PROJETO ESTRUTURAL
ANEXO ID – PROJETO HIDRÁULICO
ANEXO IE – PROJETO SANITÁRIO
ANEXO IF – PROJETO ELÉTRICO
ANEXO IG – PROJETO SPDA
ANEXO IH – PROJETO SPCIP

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.

Jaderson Diego Figueiredo
Analista de Infraestrutura

Victor Raphael Duarte de Oliveira
Coordenador de Infraestrutura

Benedito Francisco de Almeida
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Diretoria de Operações
Valor Total Estimado
Fonte de Recurso
Centro de Custo
Dotação Orçamentária

R$ 684.149,22
1230.01.11
01.02.01.01.177 - INFRAESTRUTURA – ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULA
8729 - Formação Profissional Rural

Carlos Augusto Zanata
Diretor de Operações
Gerência de Licitações
De posse dos arquivos licitatórios do SENAR/MT, constata-se que não há ARP/Contrato vigente que
contempla o objeto pretendido pela(s) unidade(s) solicitante(s).
Sendo assim, em razão do valor apresentado, com base no Regulamento de Licitações e Contratos do
SENAR/MT e, em atenção à política de compras desta Instituição, sugerimos que a contratação
pretendida seja procedida através da Modalidade Concorrência, para a Contratação, do tipo Menor
Preço Global.

Ronaldo Ibarra Papa
Gerente de Licitações
Superintendência

Francisco Olavo Pugliesi de Castro
Superintendente do SENAR/MT
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Cuiabá (MT), 20 de janeiro de 2022.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO/ASLIC N° ___/2022/SENAR/MT

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
RURAL DE MATO GROSSO – SENAR/MT E A
EMPRESA (__nome da empresa__).

Pelo presente instrumento o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL DE MATO
GROSSO – SENAR/MT, inscrito no CNPJ n° 04.264.173/0001-78, com sede na Rua “I”, n° 300,
loteamento Parque Eldorado, Bairro Alvorada, CEP 78048-832, neste ato representado pelo seu
Superintendente, Senhor FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO, brasileiro, casado,
portador da Cédula de Identidade RG nº 22.623.086-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº
531.612.031-00, residente e domiciliado em Rondonópolis/MT, a seguir denominado
CONTRATANTE e a EMPRESA (__nome da empresa__), (Fantasia: ______), pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº (__nº do CNPJ__), com sede na (__endereço completo_),
telefone(s): ________, e-mail: ________________, neste ato representada pelo Sr. (a) (___nome do
representante__), (__qualificação completa__), portador da cédula de identidade RG nº (___nº do
RG__) e inscrito no CPF nº (__nº do CPF__), a seguir denominada CONTRATADA, em virtude do
resultado da Concorrência nº ........../20.... e com fundamento no Regulamento de Licitações e
Contratos do SENAR, resolvem de mútuo acordo celebrar o presente Contrato em conformidade
com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia,

1.1. Fazem parte do presente Contrato, independentemente de transcrição, todos os
elementos que compõem a proposta apresentada pela CONTRATADA e demais documentos
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economicidade, publicidade, probidade e mediante as Cláusulas e condições seguintes:
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que compõe os autos do processo de contratação, cujo teor considera-se conhecido e acatados
pelas partes e os quais passam a fazer parte integrante deste Contrato, independente de
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos de Engenharia para execução de todas as obras civis, serviços
diversos e sistemas de instalações destinados à CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE
CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, para atender ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, com fornecimento de material,
mão-de-obra, ferramental e todos equipamentos necessários à plena realização dos serviços,
conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Edital e seus anexos
transcritos a seguir:
Item

Descrição do objeto (Tema)

Unidade Qtd.

Valor Unitário

Valor Total

(R$)

(R$)

Valor Total

R$

2.2. Ao assinar o presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços
contratados, conforme objeto supracitado e as demais cláusulas constantes neste instrumento,
de acordo com as exigências e obrigações assumidas e detalhadas na proposta firmada pela
CONTRATADA;
2.3. Da especificação do objeto contratado:
2.3.1.Este Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência, identificado no preâmbulo e à

delineados no Projeto Básico anexo ao Edital deste procedimento;
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2.3.3.O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto
Básico;
2.3.4.O prazo de execução dos serviços seguirá o disposto no cronograma físico-financeiro do
serviço de engenharia;
2.3.5.Será exigida a prestação de garantia e seguro de obra na presente contratação, conforme
regras constantes no Projeto Básico.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. A CONTRATADA obriga-se a:
3.1.1.Desenvolver as atividades contratadas, conforme descrito no objeto deste Contrato,
respondendo pelo seu inadimplemento parcial ou total;
3.1.2.Disponibilizar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE e na
proposta de preços apresentada, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do
descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
3.1.3.Executar os serviços adotando um alto padrão de competência e integridade ética e
profissional, sob pena de rescisão contratual, respondendo pela qualidade técnica dos produtos
e serviços prestados;
3.1.4.Manter entendimento com o CONTRATANTE objetivando evitar interrupções ou
paralisações na execução do contrato;
3.1.5.Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações
se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente, por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
3.1.6.Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução do

empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços;
3.1.8.Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste
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Instrumento, trabalho infantil, degradante ou forçado, bem como exigir que as referidas medidas
sejam adotadas nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos;
3.1.9.Adotar posturas que promovam a segurança no trabalho e o exercício da responsabilidade
socioambiental;
3.1.10. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do objeto, devendo supressões acima desse limite ser
resultantes de acordo entre as partes;
3.1.11. Zelar e proteger os recursos físicos ou de informação de propriedade do
CONTRATANTE;
3.1.12. Indenizar terceiros e/ou o CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados devendo a CONTRATADA
adotar as medidas preventivas com fiel observância às exigências das autoridades competentes
e às disposições legais vigentes;
3.1.13. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, pelos danos causados ao CONTRATANTE e/ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
3.1.14. Indenizar, em ação regressiva, eventuais prejuízos que o CONTRATANTE possa vir a
sofrer em demanda decorrente dos atos e fatos previstos neste instrumento, com ou sem
denunciação da lide;
3.1.15. Manter sua Regularidade Fiscal durante todo o período contratual, sendo condição
essencial para a liberação do pagamento de qualquer parcela do contrato a apresentação
das mesmas;
3.1.16. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
Parágrafo primeiro: É vedada a subcontratação do objeto da contratação.

contrato, sem o prejuízo das devidas sanções cabíveis em caso de prejuízo e/ou danos aos cofres
do CONTRATANTE.
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Parágrafo terceiro: Os serviços/produtos recusados pelo CONTRATANTE deverão ser
substituídos IMEDIATAMENTE pela CONTRATADA, contados da notificação, sem qualquer ônus
para o CONTRATANTE;
Parágrafo quarto: Por tratar-se de uma relação cível, fica ao encargo da CONTRATADA a
integral responsabilidade no que diz respeito aos direitos trabalhistas, fiscais, sindicais e
previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre os signatários deste Contrato.
Parágrafo quinto: Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a
CONTRATADA adotará as providências necessárias para preservar o CONTRATANTE e mantêlo a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de qualquer natureza; não o
conseguindo, se houver condenação, reembolsará o CONTRATANTE das importâncias que este
tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data
do efetivo pagamento.
Parágrafo sexto: A CONTRATADA DECLARA que conhece os princípios e normas gerais que
regem o CONTRATANTE e se compromete a cumpri-las, em especial o seu Regulamento de
Licitações e Contratos.

3.2. O CONTRATANTE obriga-se a:
3.2.1.Acompanhar a execução dos serviços realizados pela CONTRATADA podendo intervir
durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão do fornecimento;
3.2.2.Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA efetuando
os pagamentos de acordo com o estabelecido, mediante a efetiva entrega do serviço/produto;
3.2.3.Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que
se fizerem necessários à execução do contrato;
3.2.4.Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/produtos que estiverem em desacordo com o

observadas no cumprimento da contratação;
3.2.6.Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
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quaisquer débitos de sua responsabilidade;
3.2.7.Fiscalizar a execução deste Contrato por representantes devidamente designados para
esse fim, o que não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DO SIGILO
4.1. As partes obrigam-se a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e
aperfeiçoamentos pertencentes à outra parte de que venha a ter conhecimento ou acesso, ou
que venha a lhe ser confiado em razão deste Contrato, sendo eles de interesse das partes ou de
terceiros, não podendo nenhuma delas sob qualquer pretexto divulgar, revelar, reproduzir,
utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, especialmente
dados considerados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018).
Parágrafo Único: A CONTRATADA declara que não utilizará, por qualquer meio, salvo
mediante autorização por escrito do CONTRATANTE, documentos, materiais, pormenores,
especificações técnicas e/ou comerciais, inovações técnicas, dados ou qualquer outro tipo de
informações obtidas através deste Instrumento para propósitos diversos do ora contratado pelo
presente.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
5.1. O presente contrato terá o prazo de execução de 6 (seis) meses, contados a partir da data
de sua assinatura, com a vigência vencendo em até 01 (um) mês após a data de
encerramento do prazo de execução, sendo que seu prazo de execução poderá ser

SENAR;
5.2. O presente contrato poderá ser resilido a qualquer momento de comum acordo, ou
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unilateralmente e por conveniência do CONTRATANTE, mediante comunicação escrita e com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que este prazo seja suficiente para a conclusão
dos eventos em andamento;
5.3. O presente contrato poderá, ainda, ser resolvido por inadimplemento de qualquer das suas
cláusulas ou condições, respondendo o infrator pelas perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1. A rescisão do Contrato unilateralmente pelo CONTRATANTE com base no Regulamento
de Licitações e Contratos do SENAR acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de
outras sanções de acordo com as leis vigentes:
6.1.1.Responsabilidade por prejuízos causados ao CONTRATANTE, conforme disposto na
Cláusula Décima Primeira;
6.1.2.Outras consequências previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas oriundas deste Contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
consignados ao CONTRATANTE, conforme consta no Projeto Básico.

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR
8.1. O valor global estimado para a execução do presente contrato é de R$ ____
(_________________), de acordo com o especificado na Cláusula Segunda deste termo.
Parágrafo Primeiro: O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
Parágrafo Segundo: No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Página

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro
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indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
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CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE
9.1. O valor consignado no presente Contrato constituirá, a qualquer título, a única e completa
remuneração pela adequada e perfeita execução do objeto deste Instrumento e não sofrerão
quaisquer reajustes ou realinhamento por período inferior a 12 (doze) meses;
Parágrafo Primeiro: Para efeito de início do contrato, os preços ofertados não serão objeto de
qualquer atualização financeira entre a data de apresentação da proposta e a data de assinatura
do Contrato;
Parágrafo Segundo: Os valores poderão ser reajustados anualmente, a pedido da
CONTRATADA, pelo IPCA ou por outro índice oficial que venha a substitui-lo ou, na ausência
substituto que as partem vierem a acordarem.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto deste Contrato o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA os valores descritos na Cláusula Segunda deste Termo, sendo que o prazo para
pagamento, a forma e demais condições a ele referentes encontram-se descritos no Projeto
Básico, anexo ao Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico,
anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
12.1. O acompanhamento da execução do Contrato pelo CONTRATANTE não diminui nem
substitui a responsabilidade da CONTRATADA decorrente das obrigações aqui assumidas.
direito de suspender o

pagamento se os

serviços/produtos não estiverem sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e
contratado.
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reserva-se o
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
13.1. O presente instrumento poderá ser alterado por acordo entre as partes, mediante
assinatura de termo aditivo, conforme dispõem os artigos 29 e 30 do Regulamento de Licitação
e Contratos do SENAR.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE
14.1. A CONTRATADA não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do
CONTRATANTE ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação
profissional como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc., sob
pena de imediata rescisão do presente Contrato, além das demais penalidades cabíveis.
Parágrafo Único: A CONTRATADA não poderá, também, pronunciar-se em nome do
CONTRATANTE à imprensa e em geral sobre qualquer assunto relativos às atividades deste,
bem como a sua atividade profissional, sob pena imediata da rescisão contratual e sem prejuízo
das demais cominações cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS
15.1. Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão
responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior,
ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo interpartes.
15.2. Os casos omissos neste instrumento serão solucionados pelas partes, observadas as
disposições do Regulamento de Licitações e Contratos desta Entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
16.1. O CONTRATANTE designa neste ato, na qualidade de GESTOR(A) do presente Contrato

relatórios e outros documentos entregues, assim como receber e atestar faturas para
pagamento, controlar vigência e as demais responsabilidades a que competem a um gestor de
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o(a) Sr(a). Victor Raphael Duarte de Oliveira, cujas responsabilidades serão supervisionar as
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contrato, e como FISCAL o(a) Sr(a). Thiago Fialho de Oliveira, responsável pela atividade de
controle, inspeção sistemática do objeto ora contratado e das obrigações inerentes a este
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEI ANTICORRUPÇÃO
17.1. A CONTRATADA se obriga a cumprir a Lei Anticorrupção nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, e todas as demais normas aplicáveis que visam à prevenção e o combate à corrupção.;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Este Contrato e os documentos que compõe o processo de contratação constituem os
únicos documentos que regulam os direitos e obrigações das partes com relação ao objeto
avençado, ficando expressamente cancelado e revogado, todo e qualquer entendimento ou
ajuste porventura existente que não seja implicitamente consignado neste instrumento;
18.2. O CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a
incidentes que se fundamentarem em motivos de caso fortuito ou de força maior;
18.3. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo
profissional, senso de responsabilidade e ponderação para que ato de mera e excepcional
concessão do CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de atender tão somente ao interesse
público, não seja interpretado como regra contratual;
18.4. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das
cláusulas ou condições pactuadas neste Contrato, as quais permanecerão íntegras;
18.5. Na contagem dos prazos estabelecidos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do
vencimento;
18.6. A CONTRATADA fica obrigada a manter-se, durante toda a execução do Contrato, em

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
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e qualificação exigidas na presente contratação.
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compatibilidade com as obrigações por ela assumida e manter todas as condições de habilitação
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19.1. Fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Cuiabá/MT, para dirimir quaisquer dúvidas
eventualmente resultantes da execução deste Contrato, que não possam ser solucionados
administrativamente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem acordadas, o presente Termo é firmado pelos seus representantes, se físico em
02 (duas) vias de igual teor e forma, ou digital em acordo com os termos do art. 10, § 2º, da
Medida Provisória nº 2.200-2, utilizando como forma de comprovação de anuência aos termos
ora acordados o formato eletrônico, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no
padrão ICP-Brasil, incluindo assinaturas eletrônicas na plataforma digital de assinatura
eletrônica, na presença das testemunhas, abaixo qualificadas, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos..

Cuiabá/MT, ____ de __________ de 2022.

FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE
CASTRO
Superintendente
SENAR/MT
CONTRATANTE

Jaderson Diego Figueiredo
Fiscal

(__NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA__)
(__Nome da Empresa__)
Representante Legal
CONTRATADA

Victor Raphael Duarte de Oliveira
Gestor

2°: ______________________________________
Nome:
RG:
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Testemunhas:
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SENAR/MT
REF.: CONCORRÊNCIA n° ____/2022/SENAR/MT
Prezados Senhores,
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ..................................................., portador(a) da Cédula
de Identidade n. ......................................................................... e CPF n. ............................................., a
participar da licitação instaurada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso
– SENAR/MT, na modalidade Concorrência sob o n.º ___/2022/SENAR/MT, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa
............................................................................... e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
Local, ...... de ............................. de 2022.
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____________________________________
Carimbo
Assinatura do dirigente da empresa
CNPJ da empresa
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA
(Em papel timbrado da licitante)
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SENAR/MT
REF.: CONCORRÊNCIA n° ____/2022/SENAR/MT

A empresa (NOME DA EMPRESA), (n° do CNPJ), sediada (endereço completo), tendo examinado
minuciosamente as normas específicas do Edital de Concorrência n.º __/____ do SENAR/MT, cujo
objeto definido no instrumento convocatório, conforme as especificações constantes do Edital
e seus anexos, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, declaramos
expressamente que:
1. Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, a obra, conforme objeto definido
em edital, em que oferto o valor de R$_____________________(_____________).
2. Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos serviços, todos os custos, benefícios,
encargos, BDI, tributos e demais contribuições pertinentes.
3. Declaração de que os valores ofertados, uma vez contratados, permanecerão sem reajuste
nos primeiros 12 (doze) meses do respectivo contrato.
4. Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os componentes serão
fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e
aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.
5. Declaramos, também, que nenhum direito à indenização ou o reembolso de quaisquer
despesas nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita, seja qual for o motivo.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua
apresentação.

9. O responsável pela assinatura do Contrato, é o(a) Sr(a).......... CPF n.º......... , endereço.............
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8. Os pagamentos deverão ser creditados à conta corrente n.° ..........., agência ......... ,
Banco................
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7. Os serviços serão disponibilizados após o recebimento da autorização de início dos serviços.
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10. Os contatos poderão ser efetuados através do telefone n° .............e do email ...................

_____________________________
(localidade e data)
(assinatura autorizada da proponente)
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Obs: A proposta deverá estar acompanhada da Planilha de Custos e Formação de Preços
Sintetizada conforme previsto no item 6.1.2.5 do Edital da Concorrência n° __/____ do
SENAR/MT e Projeto Básico ao referido Edital.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SENAR/MT
REF.: CONCORRÊNCIA N° ___/2022/SENAR/MT
Prezados Senhores,
A empresa .............................................................................................................., inscrita no CPNJ nº
......................................................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
................................................................, RG nº
..........................................................e do CPF nº
............................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que atende o
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não empregando menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Local, ...... de ................................. de 2022.
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____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

DECLARAÇÃO
Declaramos, em atendimento ao previsto no edital da Concorrência nº 001/2022, que --------------------------------------------, CPF nº ------------------------- e inscrito(a) no CREA/----- sob
o nº ------------------ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar
a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço e declaramos ainda que tal indicação
está em consonância com as Resoluções n.º. 336 de 27/10/89, 1.010, de 22/08/2005, 1025, de
30/10/2009 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Leis n.º
5.194 de 24/12/66 e 6.496 de 07.12.77.

Local e data

__________________________________________
Assinatura e carimbo do representante legal
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Observação: Emitir em papel que identifique o licitante.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

DECLARAÇÃO
A Empresa___________,inscrita no CNPJ/MF..............., DECLARA, conforme requerido no item.... do
edital:
1- Dispor dos equipamentos, máquinas e equipe técnica necessários à execução das obras.
2- Que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessários
para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar
a quantidade dos equipamentos e pessoal, se assim o exigir a fiscalização do SENAR/MT.
3- Que na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas
técnicas brasileiras, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do SENAR/MT,
assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de
conformidade com as normas mencionadas.

Local e data

__________________________________________
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Observação: Emitir em papel que identifique o licitante
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Assinatura e carimbo do representante legal
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
DECLARAÇÃO DO LICITANTE
Declaramos que a empresa....................................................................................................., inscrita no CNPJ
sob n°................................................., estabelecida à ................................................... (Indicar o endereço
completo), através de seu representante, realizou vistoria inteirando-se das condições e do grau
de dificuldade existentes, bem como informações necessárias à elaboração de proposta visando
a participação na Concorrência nº 001/2022, cujo o objeto é a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços técnicos de Engenharia para execução de todas as obras
civis, serviços diversos e sistemas de instalações destinados à CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO
AVANÇADO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, para
atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, com
fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos equipamentos necessários à plena
realização dos serviços, para atender ao SENAR/MT, de acordo com as condições estabelecidas
no Edital, Projeto Básico e demais anexos.

Assinatura do Representante da Licitação.

Dados do Representante da Empresa que realizou a vistoria:
Nome:
Profissão:
Identidade:
CPF:
Data de vistoria:
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Cuiabá/MT, ____de ___________de 202_
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

DECLARAÇÃO DO LICITANTE
Declaramos que a empresa....................................................................................................., inscrita no CNPJ
sob n°................................................., estabelecida à ................................................... (Indicar o endereço
completo), DECLARA através de seu representante, ter pleno conhecimento das condições dos
serviços e grau de dificuldade existentes, dispensando a vistoria nas dependências da Sede do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT, que tem como objeto
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Engenharia para
execução de todas as obras civis, serviços diversos e sistemas de instalações destinados à
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO AVANÇADO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA
CANAÃ DO NORTE/MT, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato
Grosso – SENAR/MT, com fornecimento de material, mão-de-obra, ferramental e todos
equipamentos necessários à plena realização dos serviços, para atender ao SENAR/MT, bem
como informações necessárias à elaboração da proposta visando a participação no Concorrência
nº 001/2022, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, Projeto Básico e demais
anexos.

Assinatura do Representante da Licitante.

Nome:
Profissão:
Identidade:
CPF:
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Cuiabá/MT, ____de ___________de 202_.

