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EDITAL Nº TOMADA DE PREÇOS 1/2022

Processo nº 09099.000009/2022-67

OBJETO: A Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para reforma da sede do CRN9 em Belo
Horizonte conforme projetos e especificações nos anexos deste Edital.

MODALIDADE: Tomada de Preços.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Prazo máximo de 90 dias corridos, considerando o cronograma �sico-financeiro.

 

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 25/10/2022 às 09:00 à Rua Maranhão, 310, Ed.Celta, 3º Andar , Santa Efigênia, Belo
Horizonte– MG, CEP: 30.150-330.

 

TELEFONE: (31) 3226-8403 de 09:00 às 17:00 de 2ª a 6ª feira.

E-MAIL: licitacao@crn9.org.br

Site: h�ps://crn9.org.br/licitacao/

 

Lucas Henrique de Assis

Comissão de Licitação CRN9

Portaria CRN9 N° 06/2022 
 

 
 

EDITAL - LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
 

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO (CRN9-MG) com sede na Rua Maranhão, 310, Ed. Celta, 4º
andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30150-330 vem através da Comissão de Licitação (CL) tornar público que
se acha aberta a licitação, modalidade Tomada de Preços, regime de execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, cujo
objeto é a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para reforma da sede do CRN9 em Belo
Horizonte conforme projetos e especificações nos anexos deste Edital.

Os licitantes e demais interessados poderão obter cópia do presente edital, na sede do CRN9, junto a CL, no horário das
09:00h às 17:00h, em dias úteis, ou, no seu site, endereço: h�ps://crn9.org.br/licitacao/ 
O procedimento desta licitação segue as previsões da Lei nº 8.666/93 e os termos deste edital, abaixo descritos. 
 

1 – MODALIDADE



1.1 A presente licitação, na modalidade Tomada de Preços, será regida pelo disposto na Lei nº 8.666/93, e demais
legislações per�nentes, a qual o proponente se submete, bem como aos termos deste Edital.

2 – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 Fica estabelecido como o regime de execução da licitação, que ora se torna pública, a EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, considerando-se para fins de julgamento o menor valor global apresentado pelo proponente.

3 – OBJETO

3.1 Cons�tui objeto da presente Tomada de Preços a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia
para reforma da sede do CRN9 em Belo Horizonte conforme projetos e especificações nos anexos deste Edital.

4 – INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1 As dúvidas surgidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e/ou pedidos de esclarecimentos sobre os
mesmos, deverão ser apresentados através de e-mail dirigidos à Comissão de Licitação do CRN9 para
licitacao@crn9.org.br, em até 05 (cinco) dias antes da data final fixada para apresentação dos envelopes.

 

Parágrafo Único: A Comissão de Licitação não se responsabiliza nem se obriga a responder solicitações de esclarecimentos
encaminhadas para o lixo eletrônico/spam ou enviadas fora do prazo acima es�pulado.

 

5 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Realizar vistoria do local onde serão executados os serviços/obra, objeto desta Tomada de Preço, até no máximo, às
16:00 horas de dois dias úteis antes da data fixada para a realização da licitação, devendo ser agendado horário de visita
com a Comissão de Licitação, através do e-mail licitacao@crn9.org.br e apresentar a declaração de vistoria, conforme
modelo ANEXO II OU em subs�tuição a visita apresentar declaração conforme modelo abaixo, dando fé que conhece
todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, responsabilizando-se integralmente,
também, pela execução dos serviços nas condições descritas neste edital.

 

 
D E C L A R A Ç Ã O

_________________________________________(Nome do responsável legal da empresa ou do engenheiro civil
pertencente ao quadro de pessoal da empresa), Razão Social: ______________________________, inscrita no CNPJ
n°______________, declara, em atendimento ao disposto na TP nº 01/2022, que conhece todos os elementos técnicos,
necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, e que embora não tenha realizado vistoria no local, concorda com
as condições e estrutura �sica existente do imóvel, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos
serviços nas condições descritas neste edital.

Local e data

___________________________________

Assinatura

 

5.2 É condição indispensável para par�cipar do processo licitatório, o prévio cadastramento do licitante no CRN9, até no
máximo, o terceiro dia anterior à data final para a apresentação das propostas, observada a necessária qualificação OU o
prévio cadastramento no SICAF.

 



5.3 O Cer�ficado de Registro Cadastral fornecido pelo CRN9 será o documento hábil para a habilitação da empresa, nos
moldes do ar�go 32, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93 OU a declaração do SICAF.

 

5.3.1 Documentos que venham ter seus prazos de vigência expirados entre o dia da emissão do Cer�ficado de Registro
Cadastral do CRN9 ou do SICAF e a data de abertura dos envelopes da licitação deverão ser revalidados e apresentados
dentro do envelope de Habilitação.

5.4 No caso da opção do Licitante pelo Cer�ficado de Registro Cadastral do CRN9, o mesmo deverá requerer o seu
cadastramento até no máximo no 3º (terceiro) dia ú�l anterior à data final do recebimento das propostas, apresentando à
Comissão de Licitação os documentos de habilitação exigidos neste Edital.

 

5.4.1 No caso da opção do Licitante pelo Cer�ficado de Registro Cadastral do CRN9, o proponente deverá encaminhar os
seguintes documentos:

 

5.4.1.1 REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da Licitante; 
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da Licitante; 
d) Cer�dão Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e à dívida a�va da União; 
e) Prova de Regularidade rela�va ao FGTS; 
f) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas. 
 

5.4.1.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Ato Cons�tu�vo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e úl�ma alteração contratual, devidamente registrado em órgão
competente, em se tratando de Sociedades Comerciais, e no caso de Sociedades por ações acompanhadas de documentos
de eleição de seus administradores. 
b) Em se tratando de Sociedades Civis, Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no país, cumprir o que
determina os incisos IV e V do Ar�go 28 da Lei 8.666/93 e alterações.

 

5.5. O envio da documentação necessária para emissão do Cer�ficado de Registro Cadastral, deverá ser realizada
mediante envio via e-mail no endereço: licitacao@crn9.org.br, a par�r do dia 10/10/2022, observado o prazo limite para
envio de 3 (três) dias úteis antes da data e horário estabelecidos para a abertura do certame.

5.5.1 A Comissão de Licitação, se reserva no direito de exigir apresentação dos originais para conferência, ou comprovação
da publicação em órgão da Imprensa Oficial.

5.6 Caso exista pendência na documentação não será liberado o Cer�ficado de Registro Cadastral do CRN9.

5.7 No caso de Cer�dão do SICAF a mesma deverá ser apresentada no envelope de habilitação no dia de abertura dos
envelopes.

 

Parágrafo único: No Caso do SICAF não é necessário o pré-cadastramento no CRN9. 
 

5.8 As empresas responsáveis pela elaboração de projeto de arquitetura (projeto básico e execu�vo) e projetos
complementares para reforma das delegacias do CRN9 contempladas no objeto desse Edital ficam impedidas de par�cipar
do presente certame.

 

6 – SESSÃO DE ABERTURA

6.1 A abertura dos envelopes de habilitação e proposta comercial dar-se-á, em ato público, na sede do CRN9, com ata



lavrada e assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação, às 09:00 horas do dia 25/10/2022, devendo o
licitante protocolar os mesmos na recepção da sede do CRN9 situada na Rua Maranhão, 310, Ed. Celta, 4º andar, Santa
Efigênia, Belo Horizonte –MG, CEP 30.150-330, OU no caso de envio dos envelopes pelos correios será considerada a data
de recebimento dos envelopes pelo CRN9, nas duas situações até no máximo às 09:00 horas do dia 25/10/2022.

 

6.2 O CREDENCIAMENTO: 

6.2.1. Para par�cipação na licitação na condição de representante da empresa, a pessoa deverá credenciar-se junto à CL,
na sessão de abertura de envelopes, fazendo com os seguintes documentos:

I) Carteira de Iden�dade;

II) Instrumento público ou par�cular de procuração. Em se tratando de sócio proprietário da empresa, esta condição será
conferida na úl�ma alteração do contrato social.

 

6.3 DA HABILITAÇÃO

6.3.1 O envelope de Habilitação deverá ser apresentado lacrado, contendo na parte externa, além do nome e endereço
completo do licitante, os seguintes dizeres:

AO
 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO - CRN9
 
“HABILITAÇÃO”
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 
 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ
 
ENDEREÇO

6.3.2 O envelope de Habilitação deve conter os seguintes documentos:
a) Certificado de Registro Cadastral do CRN9 OU Certificado de Registro Cadastral do SICAF;
b) DECLARAÇÃO para atender ao disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei 8.666/93, redigida nos seguintes termos:
 

DECLARAÇÃO
A Empresa..........(razão social do licitante), sediada à  .........(endereço completo do licitante), inscrita no CNPJ sob nº
..........,par�cipante da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 promovido pelo CRN9, declara sob as penas da lei e para fim do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, que não u�liza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para realização
de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não u�liza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos.
 
.................................................,......de...............................de 2022.
 
................................................................................................... 
Assinatura do representante legal do declarante e CPF nº

c) Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte e de
Aceitação das Normas da Lei de Regência (Anexo III), caso esteja enquadrado nesses parâmetros.

d) Qualificação Técnica

I- Cer�ficado de Registro junto ao CREA da jurisdição da sede do licitante, da pessoa jurídica e do(s) responsável(is)
técnico(s) que atuará(ão) na obra/serviço, que deverá estar visada pelo CREA/MG no momento da contratação, quando a
sede da empresa  encontrar-se em outro Estado.  O Cer�ficado deverá estar dentro do prazo de validade

II- Capacidade técnico-operacional: Comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel com
o objeto desta licitação, por meio de apresentação de 01 (um) atestado em nome da empresa licitante, expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público e/ou privado, que comprove(m) ter a licitante executado serviço(s) compa�vel(is) e de
mesma natureza, destacando-se as caracterís�cas dos serviços/obras similares ao do objeto desse Edital

III- Capacidade técnico-profissional: Comprovante fornecido pela licitante de que possui em sua equipe técnica na data
prevista para entrega dos envelopes, profissionais de nível superior, na área de engenharia detentores de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA, notadamente rela�vo(s) aos serviços do objeto desse Edital: 



• O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, detentor(res) do Atestado de Responsabilidade Técnica exigido nesta
alínea deverá(ao) par�cipar como responsável(eis) técnico(s) da execução da obra, respondendo ao CRN9 por todos os
atos da empresa, somente admi�ndo-se a sua subs�tuição por profissionais de experiências equivalentes ou
superiores, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

• Entende-se para fins deste Edital, como pertencente à Equipe Técnica, e como comprovação de vinculação do
profissional detentor de acervo técnico, o atendimento aos seguintes requisitos:

– Sócio: contrato social ou estatuto, devidamente registrado junto ao órgão competente.

– Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

– Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado no Ministério do Trabalho, ou ainda da Carteira
de Trabalho de Providência Social e;

– Prestador de Serviço: contrato de prestação de serviço com firma reconhecida e vigência compreendida no prazo de
vigência do contrato de execução da obra/serviços.

 

e) Qualificação Econômico Financeira

 

1-Cer�dão Nega�va de Concordata, Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo(s) distribuidor(es) judicial(ais) da sede
da licitante, dentro dos sessenta (60) dias anteriores à data fixada para a realização do certame.

OBS - Caso a sede da licitante seja fora do Estado de Minas Gerais e a expedição da cer�dão não seja feita através de
órgão centralizador, deverá a licitante apresentar documento expedido pela Corregedoria Geral da Jus�ça ou Órgão
equivalente do Poder Judiciário, onde a empresa tem sede, informando quais os cartórios de registro de distribuição,
juntando-o.

 

f) Declaração de vistoria conforme modelo ANEXO II OU em subs�tuição a visita, declaração conforme item 5.1.

 

g) APENAS no caso da opção pela cer�dão do SICAF, o licitante deverá apresentar ainda os documentos de habilitação
jurídica elencados no item 5.4.1.2 deste Edital.

 

h) Documentos que venham ter seus prazos de vigência expirados entre o dia da emissão do Cer�ficado de Registro
Cadastral do CRN9 ou do SICAF e a data de abertura dos envelopes da licitação deverão ser revalidados e apresentados
dentro do envelope de Habilitação.

i) Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia auten�cada por
cartório competente ou pela Comissão de Licitação, sendo reservada a esta o direito de exigir apresentação dos originais
para conferência, ou comprovação da publicação em órgão da Imprensa Oficial.

j) Em casos excepcionais e a critério da CL, documentos de regularidade fiscal, emi�dos por sites oficiais, poderão ser
revalidados no ato da sessão.

 

 6.4. DA PROPOSTA COMERCIAL
6.4.1 O envelope da PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentado lacrado, contendo na parte externa, além do nome e
endereço completo do licitante, os seguintes dizeres:

AO
 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO - CRN9
 
“PROPOSTA COMERCIAL” 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ
 
ENDEREÇO

6.4.2  Deverá ser incluído no envelope da Proposta Comercial:



a) Modelo de Proposta Comercial (Anexo IV)

 

b) As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os desenhos (projetos) fornecidos
para execução dos serviços/obra, devendo observar que:

 

I - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão de Licitação, no prazo estabelecido neste
Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissão;

II - A falta da comunicação referida implicará a aceitação tácita das especificações e documentações técnicas fornecidas.

c) A licitante deverá indicar em sua proposta comercial, preços unitário e total por item e subitem, considerando a
Planilha Orçamentária, constante no Anexo V, item A, devendo atender, ainda, aos seguintes requisitos:

 

I - Caso haja alguma divergência entre os quan�ta�vos indicados na proposta e os indicados na Planilha Orçamentária, a
CL reserva-se o direito de corrigir e refazer os cálculos da proposta, caso necessário;

II - Considerar informações con�das no Caderno de Especificações (Anexo V, item B);

6.4.3 A ausência, na Planilha Orçamentária, de quaisquer dos itens especificados neste Edital, e necessários à execução
sa�sfatória do objeto desta TOMADA DE PREÇOS, não exime a licitante de executá-los dentro do preço global da
proposta.

6.4.4 Será devolvido, devidamente lacrado, o ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes inabilitados.

 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 O Julgamento das propostas será feito na data e hora prevista no Edital para a Abertura dos Envelopes.

7.2 As propostas serão julgadas de acordo com o disposto no ar�go 45, parágrafos 1º, inciso I e parágrafo 2°da Lei
8.666/93.

7.3 Serão desclassificadas as propostas que:

a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital;

b) Que apresentarem VALORES UNITÁRIOS acima dos respec�vos valores unitários constantes da Planilha Orçamentária,
parte integrante deste Edital, ANEXO V, item A; 

c) Que apresentarem VALOR GLOBAL superior a R$2.183.321,79:

d) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.4 Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste
instrumento, nem serão permi�das as ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

7.5 As microempresas e as EPPs terão tratamento diferenciado e condições especiais para a par�cipação na presente
Tomada de Preços, conforme Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006.

 

8 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

O resultado da licitação será divulgado no quadro de avisos do CRN9, à Rua Maranhão, 310, 4ºandar, Santa Efigênia, Belo
Horizonte - MG, podendo também ser ob�do pelo telefone (31) 3226-8403, no horário das 9 às 17 horas, ou no endereço
h�ps://crn9.org.br/licitacao/

 

 

9 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Dos atos pra�cados pela Administração em decorrência do presente certame licitatório, cabem os recursos previstos no
art.109 da Lei no 8.666/93 e de acordo com o seguinte:

9.1 Interposto o recurso, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência formalmente às demais licitantes, que
poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

9.2 O recurso deverá ser interposto via e-mail licitacao@crn9.org.br ao Coordenador da Comissão de Licitação dentro do
prazo regulamentar.

mailto:licitacao@crn9.org.br


9.3 As razões do recurso deverão ser dirigidas à Presidenta do CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO,
por intermédio da Comissão de Licitação. A Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão ou fazer subir o
recurso àquela autoridade, devidamente informado, para que deles indigne conhecer, em úl�ma instância, no sen�do de
dar-lhe provimento ou não. 

9.4 O recurso referente à fase de habilitação/inabilitação e de julgamento de propostas terá efeito suspensivo.

9.5 Do ato pra�cado pela autoridade competente cabe recurso, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.6 A autoridade competente poderá, mo�vadamente, e por razões de interesse público, atribuir efeito suspensivo aos
demais recursos eventualmente interpostos.

9.7 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não serão conhecidos.

9.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-ão dia de início e incluir-se-ão do vencimento.

 

10 - DA ASSINATURA DO CONTRATO E CONDIÇÕES BÁSICAS

10.1 Após a adjudicação e homologação do resultado da presente licitação, o CRN9 e a adjudicatária firmarão os
Contratos, cujas minutas cons�tuem o Anexo V.

10.2 Convocada, terá a adjudicatária o prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de seu recebimento, para seu
representante legal assinar o contrato, sob pena de aplicação da penalidade prevista no subitem 11.1.

 

11 - DAS SANÇÕES

11.1 A recusa injus�ficada da adjudicatária em assinar o instrumento contratual dentro do prazo estabelecido
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 20% (vinte por cento) do valor
global a ela adjudicado, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento, em seus anexos e na legislação
per�nente.

 

12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará à Administração do CRN9
a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela Fiscalização, a licitante vencedora apresentará
nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CRN9, através de depósito em conta corrente
da Contratada no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de sua apresentação acompanhados dos seguintes
documentos:

I – Bole�m de Medição;

II – Cer�dões de Regularidade Fiscal conforme item 5.4.1.1;

OBS - Caso a licitante contratada tenha optado pela verificação da documentação de habilitação no SICAF, no momento do
Certame, será procedida consulta “ON LINE” junto ao referido sistema.

12.2. Somente serão pagos os quan�ta�vos efe�vamente medidos pela Fiscalização do CRN9, obedecendo-se o seguinte:

I - Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro quando serão feitas as medições pela Administração
do CRN9, considerando-se os serviços efe�vamente executados e aprovados; 

II - Serão emi�dos os “Bole�ns de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser assinados com o “De acordo” do
Responsável Técnico da licitante contratada, o qual ficará com uma das vias.

12.3. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, sem prejuízo de outras exigências editalícias, somente poderá ocorrer,
se acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos:

I - Registro dos serviços no CREA/MG;

II - Matrícula dos serviços no INSS; e

III - Relação dos Empregados – RE.

12.4. O CRN9 reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, estes não
es�verem de acordo com as especificações apresentadas e aceitas;

12.5 A Dotação Orçamentária ocorrerá por conta da rubrica contábil CRN9 Nº 6.2.2.1.1.02.01.04.002

 

13 - DAS PENALIDADES



13.1. O atraso injus�ficado na execução dos serviços/obra ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato
sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, e por ocorrência, até o máximo de
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de dez (10) dias, uma vez comunicada
oficialmente.

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Tomada de Preço, o CRN9 poderá, garan�do a prévia defesa, aplicar
à licitante vencedora as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do Contrato, recolhida no prazo
máximo de dez (10) dias, contado da comunicação oficial;

III - Suspensão temporária de par�cipar em licitação e impedimento de contratar com o CRN9, pelo prazo de até dois (2)
anos;

13.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente jus�ficados e aceitos pelo CRN9, em
relação a qualquer fato que enseje aplicação de penalidade à licitante contratada, esta ficará isenta das penalidades
mencionadas.

13.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de par�cipar em licitação e impedimento de contratar com o
CRN9, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.6. Os valores resultantes da aplicação de multas serão cobrados pela via administra�va, devendo, ao final, ser
recolhidos espontaneamente pela licitante contratada no prazo máximo de dez (10) dias corridos, a contar da data de
recebimento da comunicação.

13.7. Expirado o prazo fixado no subitem anterior e não tendo a licitante contratada recolhido os referidos valores, o CRN9
fica autorizado, pela licitante contratada, a descontar da respec�va garan�a contratual ou de pagamentos eventualmente
devidos, a importância correspondente à multa ainda não quitada.

13.8. Em úl�ma hipótese, não sendo o valor da garan�a suficiente para saldar o valor da multa imposta, o valor
remanescente será cobrado judicialmente, assegurado à licitante contratada o contraditório e a ampla defesa.

 

14 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA CONTRATADOS

14.1. Será exigido da licitante vencedora, no ato de assinatura do respec�vo Contrato, a apresentação ao CRN9 de
comprovante de PRESTAÇÃO DE GARANTIA correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, com
validade para todo o período de execução dos serviços/obra, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro, depositada em favor do CRN9, na Conta-Corrente nº 23256-4, Agência nº 1615, Banco: Banco do
Brasil.

II - Seguro-garan�a, o qual consis�rá em Contrato firmado entre a licitante contratada e uma ins�tuição seguradora, pelo
qual esta úl�ma comprometer-se-á a arcar com riscos de eventos danosos rela�vos à inexecução da prestação devida à
Administração Pública, no qual constará como beneficiário o CRN9, cabendo ao par�cular o ônus com o prêmio do
referido seguro; ou

III - Fiança bancária, tendo como beneficiário direto o CRN9, devendo o respec�vo comprovante ser apresentado em
original, com validade, no mínimo, até o recebimento defini�vo dos serviços/obra contratados.

14.2. Expirada a vigência do Contrato decorrente desta licitação e tendo a licitante contratada solicitado, formalmente, a
devolução da garan�a prestada, esta deverá ser devolvida pelo CRN9 no prazo de até cinco (5) dias úteis, contado da data
do despacho exarado pela Presidência.

 

15 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/OBRA

15.1. Depois de concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização (fiscal designado pelo CRN9) do CRN9, em
estreita conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e em rigorosa obediência aos seguintes
procedimentos:

I – Provisoriamente, em até dez (10) dias corridos, contados da solicitação no livro “Diário de Registro de Ocorrência –
Diário de Obra”, mediante prévia e rigorosa vistoria na edificação, emi�ndo-se Termo de Recebimento Provisório no qual
constarão todas as providências necessárias, juntamente com o prazo para o recebimento defini�vo da mesma, que será
de, no máximo, trinta dias, podendo ser prorrogado mediante jus�fica�va da Administração ou a pedido da licitante
contratada;



II – Defini�vamente, mediante nova vistoria detalhada da edificação, depois de sanadas todas as irregularidades
apontadas no Termo de Recebimento Provisório, emi�ndo-se o Termo de Recebimento Defini�vo.

15.2. A emissão do Termo de Recebimento Defini�vo dos serviços/obra contratados representa o cumprimento integral da
obrigação assumida pela licitante contratada e a aceitação por parte do CRN9, não eximindo, entretanto, aquela da
responsabilidade civil pela solidez e segurança da edificação, nem é�co-profissional pela perfeita execução do Contrato,
nos termos da legislação vigente.

 

16 - DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DO CERTAME

16.1 A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente jus�ficadas, poderá revogar a
qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por mo�vo de ilegalidade, mediante despacho
fundamentado.

 

17 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

17.1 O cronograma �sico-financeiro será elaborado pela CONTRATADA, conjuntamente com a fiscalização indicada pelo
CRN9, sendo que o prazo máximo para execução e entrega da obra é de 90 (noventa) dias corridos, contados a par�r do
início do serviços/obra, que ocorrerá em máximo, em 05 (cinco) dias do recebimento da Ordem de Serviço emi�da pela
Administração do CRN9.

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 A licitante é responsável pela fidelidade e legi�midade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.

18.2 O CRN9 solicitará, em qualquer época ou oportunidade, as informações complementares que julgar necessárias.

18.3 Não se permi�rá a qualquer licitante solicitar a re�rada de envelope ou cancelamento de proposta após a sua
entrega.

18.4 Integram o presente edital:

ANEXO I - Projeto Básico

ANEXO II – Declaração de Vistoria

ANEXO III - Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte e
de Aceitação das Normas da Lei de Regência

ANEXO IV – Proposta Comercial

ANEXO V – ITEM A – Planilha Orçamentária Es�ma�va de Custos

      ITEM B – Caderno de Especificação e Encargos

      ITEM C – Projeto Arquitetônico e Complementares

ANEXO VI – Minuta do Contrato

18.5 No interesse do CRN9, sem que caiba aos par�cipantes qualquer reclamação ou indenização poderá ser:

a) adiada a abertura desta licitação;

b) alteradas as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para sua realização.

18.6. A empresa licitante deverá possuir a capacidade técnica para executar todos os serviços nas condições descritas
neste edital e em seus anexos.

 

19 - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Comissão de Licitação.

 

Belo Horizonte - MG, 10 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Membro da Comissão, em 10/10/2022, às 08:52,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0906670 e o código CRC
7AF82CC4.

ANEXOS AO EDITAL
ANEXO I - PROJETO BÁSICO

 

1. OBJETO:

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para reforma da sede do CRN9 em Belo Horizonte
conforme projetos e especificações anexos ao Edital.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.

Critério de Julgamento: Menor Preço.

 

2. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A reforma acontecerá devido ao crescimento do CRN9 e a necessidade de melhoria na infraestrutura para promover
melhor qualidade nos serviços e atendimento.

A obra será executada conforme projetos anexos e especificações técnicas de serviços que incluem todas as soluções
técnicas escolhidas, métodos constru�vos e condições organizacionais para a execução da obra, incluindo as normas
per�nentes à construção civil.

 

3. DIVISÃO EM LOTES:

 

Lote Único

Jus�fica�va: A escolha por lote único se pautou na redução dos riscos relacionados à compa�bilização entre os diversos
serviços que compõem o presente projeto básico. Com efeito, o desmembramento dos serviços poderia ocasionar a
contratação de diferentes empresas, as quais ficariam responsáveis pela execução de serviços complementares cuja
compa�bilização é essencial ao sucesso do presente projeto. Nesse sen�do, eventual desmembramento poderia ocasionar
sérias dificuldades relacionadas à solução das interferências entre serviços e a possíveis sobreposições de prazos. Isso se
deve à clara relação de interdependência entre os itens, sendo certo que a falibilidade de algum item poderia
comprometer a eficácia do objeto/serviço deste processo licitatório. Essa correlação seria melhor atendida através de
única empresa, a qual se responsabilizaria pela qualidade e fornecimento do conjunto da obra, de modo que o obje�vo da
contratação do objeto como um todo seria mais facilmente e melhor alcançado.

A licitação da obra de reforma em lote único, inclusive com a aquisição e instalação de sistema de ar condicionado é mais
viável considerando a necessidade de obra civil para adaptação do espaço �sico quando da instalação destes
equipamentos e de compa�bilização entre os prazos e o andamento da obra, evitando-se prejuízos com retrabalhos.

 

4. PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL:

Conforme Planilha Orçamentária Es�ma�va de Custos.

Valor Global: R$2.183.321,79

5. DOCUMENTOS TÉCNICOS:

Constam como anexos ao presente Projeto Básico:

 

1. Caderno de Especificações e Encargos;

2. Planilha Orçamentária Es�ma�va de Custos:

3. Projeto Arquitetônico;

4. Projetos Complementares:

1. Iluminação e Tomadas;

http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


2. Alimentadores QDC, Ar e Motor;

3. Relação de Cargas;

4. Telecomunicações;

5. Instalações contra incêndios

6. Instalações hidrossanitárias

7. Instalações Elétricas 

8. Sistema de Clima�zação

 

6. VISITA TÉCNICA:

O que será verificado na visita técnica: Será facultada ao licitante a visita técnica, às suas expensas, ao local da obra com o
obje�vo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes. Caso a visita não seja realizada, deverá ser
preenchido a declaração, conforme edital e entender-se-á que o licitante conhece todas as condições locais para a
execução da obra objeto desta licitação, não cabendo, portanto, nenhum �po de alegação sobre as condições e grau de
dificuldades existentes como jus�fica�va para se eximir das obrigações assumidas em decorrência desta Tomada de
Preços.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.1 – Cer�ficado de Registro de Pessoa Jurídica, emi�do pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). O
Cer�ficado deverá estar dentro do prazo de validade;

7.2. - Capacidade técnico-operacional: Comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel
com o objeto desta licitação, por meio de apresentação de 01 (um) atestado em nome da empresa licitante, expedido(s)
por pessoa jurídica de direito público e/ou privado, que comprove(m) ter a licitante executado serviço(s) compa�vel(is) e
de mesma natureza, destacando-se as caracterís�cas dos serviços/obras similares ao do objeto desse Edital.

7.3 – Capacidade técnico-profissional: Comprovante fornecido pela licitante de que possui em sua equipe técnica na data
prevista para entrega dos envelopes, profissionais de nível superior, na área de engenharia detentores de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA,  notadamente rela�vo(s) aos serviços do objeto.

•O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, detentor(res) do Atestado de Responsabilidade Técnica exigido nesta
alínea deverá(ao) par�cipar como responsável(eis) técnico(s) da execução da obra, respondendo ao CRN9 por todos os
atos da empresa, somente admi�ndo-se a sua subs�tuição por profissionais de experiências equivalentes ou superiores,
desde que aprovada pela CONTRATANTE.

• Entende-se para fins deste Edital, como pertencente à Equipe Técnica, e como comprovação de vinculação do
profissional detentor de acervo técnico, o atendimento aos seguintes requisitos:

– Sócio: contrato social ou estatuto, devidamente registrado junto ao órgão competente.

– Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

– Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado no Ministério do Trabalho, ou ainda da Carteira
de Trabalho de Providência Social e;

– Prestador de Serviço: contrato de prestação de serviço com firma reconhecida e vigência compreendida no prazo de
vigência do contrato de execução da obra/serviços.

7.4 - Serão aceitos, na licitação, tão somente atestados de capacitação técnico-operacional emi�dos em nome da empresa
licitante. Caso tenha havido alteração na razão social, e o atestado de capacidade técnica tenha sido com o nome anterior
da empresa, esta deverá anexar à documentação cópia da respec�va alteração contratual, devidamente auten�cada pela
Junta Comercial.

 

8. GARANTIA:

Garan�a do objeto

Serviço/Obra: 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 618 do Código Civil vigente, contados do recebimento defini�vo. 

Para equipamentos: 1 (um) ano, contados do recebimento defini�vo.

Equipamentos são os eletroeletrônicos e eletromecânicos manufaturados e industrializados, adquiridos no mercado em
configuração final e pronto para uso, sendo parte dos sistemas e das instalações complementares necessários à reforma,



conforme anexos ao edital.

 

9. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/OBRA: 

9.1. Depois de concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização (fiscal designado pelo CRN9) do CRN9, em estreita
conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e em rigorosa obediência aos seguintes procedimentos:

I – Provisoriamente, em até dez (10) dias corridos, contados da solicitação no livro “Diário de Registro de Ocorrência –
Diário de Obra”, mediante prévia e rigorosa vistoria na edificação, emi�ndo-se Termo de Recebimento Provisório no qual
constarão todas as providências necessárias, juntamente com o prazo para o recebimento defini�vo da mesma, que será
de, no máximo, trinta dias, podendo ser prorrogado mediante jus�fica�va da Administração ou a pedido da licitante
contratada;

II – Defini�vamente, mediante nova vistoria detalhada da edificação, depois de sanadas todas as irregularidades
apontadas no Termo de Recebimento Provisório, emi�ndo-se o Termo de Recebimento Defini�vo.

9.2. A emissão do Termo de Recebimento Defini�vo dos serviços/obra contratados representa o cumprimento integral da
obrigação assumida pela licitante contratada e a aceitação por parte do CRN9, não eximindo, entretanto, aquela da
responsabilidade civil pela solidez e segurança da edificação, nem é�co-profissional pela perfeita execução do Contrato,
nos termos da legislação vigente.

 

10. PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO: 

10.1 - Os serviços/obras objeto desta licitação deverão ser executados no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos,
contados a par�r do início do serviços/obra, que ocorrerá em máximo, em 05 (cinco) dias do recebimento da Ordem de
Serviço emi�da pela Administração do CRN9.

10.2.2 - O prazo para execução dos serviços deverá ser rigorosamente cumprido pela empresa. Os serviços contratados
poderão ser executados também nos finais de semana e feriados. A execução de serviços fora do horário de expediente
normal não implica em ônus à CONTRATANTE.  O prazo poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela
CONTRATADA, durante o transcurso, e desde que ocorra mo�vo jus�ficado, devidamente comprovado e aceito pelo
CONTRATANTE, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

10.2.3 - Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, não poderá, em hipótese alguma, acarretar
acréscimo ou majoração dos serviços/obra ora contratados, razão pela qual será improcedente a reivindicação de
restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a
Contratada se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados neste Contrato.

 

11. LOCAL DE ENTREGA / DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Rua Maranhão, 310 - 3º, 4º, 7º e 8º andares, conforme especificado nos projetos anexos ao edital.

 

12. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da publicação no DOU.

 

13. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO:

Durante a execução do contrato pode ocorrer algum imprevisto acarretando a necessidade de prorrogação, a qual
ocorrerá por meio de termos adi�vos, nas hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, mediante prévia
jus�fica�va.

14. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

O cronograma �sico-financeiro será elaborado pela CONTRATADA, conjuntamente com a fiscalização indicada pelo CRN9,
sendo que o prazo máximo para execução e entrega da obra é de 90 (noventa) dias corridos, contados a par�r do início do
serviços/obra, que ocorrerá em máximo, em 05 (cinco) dias do recebimento da Ordem de Serviço emi�da pela
Administração do CRN9.

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

15.1. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará à Administração do CRN9 a
medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela Fiscalização, a licitante vencedora apresentará nota
fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CRN9, através de depósito em conta corrente da



Contratada no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de sua apresentação acompanhados dos seguintes
documentos:

I – Bole�m de Medição;

II – Cer�dões de Regularidade Fiscal conforme abaixo:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da Licitante;

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da Licitante;

d) Cer�dão Nega�va de Débitos rela�vos aos Tributos Federais e à dívida a�va da União;

e) Prova de Regularidade rela�va ao FGTS;

f) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas.;

OBS - Caso a licitante contratada tenha optado pela verificação da documentação de habilitação no SICAF, no momento do
Certame, será procedida consulta “ON LINE” junto ao referido sistema.

15.2. Somente serão pagos os quan�ta�vos efe�vamente medidos pela Fiscalização do CRN9, obedecendo-se o seguinte:

I - Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro quando serão feitas as medições pela Administração
do CRN9, considerando-se os serviços efe�vamente executados e aprovados;

II - Serão emi�dos os “Bole�ns de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser assinados com o “De acordo” do
Responsável Técnico da licitante contratada, o qual ficará com uma das vias.

15.3. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, sem prejuízo de outras exigências editalícias, somente poderá ocorrer,
se acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos:

I - Registro dos serviços no CREA/MG;

II - Matrícula dos serviços no INSS; e

III - Relação dos Empregados – RE.

15.4. O CRN9 reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, estes não
es�verem de acordo com as especificações apresentadas e aceitas;

16. DEVERES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE:

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Além das obrigações Contratuais e daquelas relacionadas na Especificação Técnica, destacam-se também: 

Efetuar, às suas expensas, visando a atender a legislação per�nente, o registro deste Contrato e dos adi�vos, se for o caso,
junto ao CREA/MG; 

Apresentar ART's da execução da obra e dos adi�vos de acréscimos de serviços do responsável técnico, devidamente
quitadas;

Apresentar ART's da execução da obra dos engenheiros da equipe de apoio, devidamente quitadas;

Fornecer à CONTRATANTE o endereço eletrônico (e-mail), devendo acompanhá-lo diariamente, através do qual serão
feitos os chamados e as demais trocas de correspondências;

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE durante a vigência do contrato, e, no caso de
reclamações, respondê-las prontamente;

Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

Comunicar à CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer fatos que possam impedir ou retardar o andamento dos serviços,
apresentando soluções para sanar tais impedimentos;

Submeter à apreciação da CONTRATANTE, a qualquer momento da execução e antes de expirado o prazo previsto para a
conclusão da obra, qualquer �po de impedimento ou retardamento, solicitando prorrogação, se assim entender
necessário, quando da ocorrência de quaisquer das situações contempladas no art. 57, §1º da Lei Federal 8.666/93,
fundamentando e comprovando a hipótese legal aplicável;

Submeter à apreciação da CONTRATANTE, para análise e deliberação, a pretensão de qualquer alteração nas cláusulas e
condições do presente contrato que se fizer necessária;

Facilitar a inspeção dos serviços por parte da CONTRATANTE, em qualquer dia e horário, previamente agendado, com a
presença do engenheiro responsável pela obra, que prestará todas as informações solicitadas;



Responder integralmente pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo decorrentes da
execução do Contrato, não havendo exclusão ou redução de responsabilidade decorrente da fiscalização ou do
acompanhamento contratual exercido pela CONTRATANTE;

 

Subs�tuir profissional nos casos de falta ou férias, a fim de que os serviços sejam executados dentro dos prazos e sem
transtornos para a CONTRATANTE;

Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser ví�mas seus empregados/prepostos, durante o
período em que es�verem executando os serviços, bem como por todo e qualquer dano que esses prepostos/empregados
venham a causar às instalações da CONTRATANTE e/ou a terceiros;

Responsabilizar-se pelo comportamento dos funcionários ou prepostos designados para a execução dos serviços, inclusive
no que se refere a danos morais ou �sicos porventura causados à CONTRATANTE e a seus servidores. Essa
responsabilidade abrange defeitos em componentes, acessórios ou outros equipamentos conectados ou não entre si,
mobiliário, rede elétrica etc., comprovadamente causados por funcionários seus, ainda que por acidente e durante a
execução contratual;

Arcar com todas as despesas per�nentes à execução da obra CONTRATADA, tais como seguro de acidentes, impostos,
taxas, fretes, embalagens, custos com mobilização e também os salários, encargos previdenciários, trabalhistas e sociais
relacionados à execução do objeto, bem como os demais custos, mantendo em dia os seus recolhimentos;

Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades
vizinhas, decorrentes de omissões e atos pra�cados, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que
seja obrigado a fazer a esse �tulo, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de regularidade fiscal e de qualificação exigidas e
apresentadas na fase de habilitação do processo licitatório e/ou assinatura do Contrato, inclusive as rela�vas à
regularidade para com o INSS, FGTS, Jus�ça do Trabalho, bem como à regularidade tributária perante a Fazenda de Minas
Gerais e, quando for o caso, perante a Fazenda Estadual do domicílio da CONTRATADA, conservando atualizadas as
informações sempre que �verem suas validades vencidas e quando solicitadas;

Executar os serviços contratados, respeitando o Cronograma �sico-financeiro aprovado e as alterações promovidas pela
CONTRATANTE, independentemente de faltas de empregados ou outros imprevistos;

Entregar os serviços em condições perfeitas, sólidas e seguras;

Responsabilizar-se por eventuais acidentes ocorridos com seus empregados, quando da execução dos serviços, mesmo
nas dependências da CONTRATANTE;

Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser ví�mas seus empregados/prepostos, durante o
período em que es�verem executando os serviços, bem como por todo e qualquer dano que esses prepostos/empregados
venham a causar às instalações da CONTRATANTE e/ou a terceiros;

Fazer com que componentes da mão de obra da equipe operacional (operários) exerçam suas a�vidades devidamente
uniformizados em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança EPI's requeridos para as a�vidades
desenvolvidas.

Garan�r pelo prazo definido na proposta, contado da data do aceite defini�vo, todos os equipamentos u�lizados,
incluindo os defeitos/vícios gravíssimos, graves ou leves que venham a comprometer, dentre outros, a saúde e a segurança
das pessoas que ali trabalham ou transitam, bem como o próprio edi�cio.

Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de obrigação contratual, a CONTRATADA deverá
promover as correções e/ou as conclusões necessárias, estando sujeita às sanções administra�vas previstas no Edital.

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e condições pactuadas.

 

Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, por intermédio de fiscal designado, que deverá anotar todas as ocorrências
relacionadas à referida execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos detectados, e
comunicar, antes de expirada a vigência contratual, as irregularidades apuradas aos superiores e aos órgãos competentes,
caso haja necessidade de imposição de sanções, ou as medidas corre�vas a serem adotadas se situem fora do seu âmbito
de competência.

 



Comunicar à CONTRATADA, por escrito, a respeito da supressão ou acréscimo contratuais, encaminhando o respec�vo
termo adi�vo para ser assinado.

 

Decidir sobre eventuais alterações contratuais, nos limites permi�dos por lei, para melhor adequação de seu objeto.

 

17. SANÇÕES:

17.1. O atraso injus�ficado na execução dos serviços/obra ou o descumprimento das obrigações estabelecidas sujeitará a
licitante vencedora à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de dez (10) dias, uma vez comunicada oficialmente.

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Tomada de Preço, o CRN9 poderá, garan�do a prévia defesa, aplicar
à licitante vencedora as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do Contrato, recolhida no prazo
máximo de dez (10) dias, contado da comunicação oficial;

III - Suspensão temporária de par�cipar em licitação e impedimento de contratar com o CRN9, pelo prazo de até dois (2)
anos;

17.3. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente jus�ficados e aceitos pelo CRN9, em
relação a qualquer fato que enseje aplicação de penalidade à licitante contratada, esta ficará isenta das penalidades
mencionadas.

17.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de par�cipar em licitação e impedimento de contratar com o
CRN9, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.5. Os valores resultantes da aplicação de multas serão cobrados pela via administra�va, devendo, ao final, ser
recolhidos espontaneamente pela licitante contratada no prazo máximo de dez (10) dias corridos, a contar da data de
recebimento da comunicação.

17.6. Expirado o prazo fixado no subitem anterior e não tendo a licitante contratada recolhido os referidos valores, o CRN9
fica autorizado, pela licitante contratada, a descontar da respec�va garan�a contratual ou de pagamentos eventualmente
devidos, a importância correspondente à multa ainda não quitada.

17.7. Em úl�ma hipótese, não sendo o valor da garan�a suficiente para saldar o valor da multa imposta, o valor
remanescente será cobrado judicialmente, assegurado à licitante contratada o contraditório e a ampla defesa.

 

18. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

18.1 – Garan�a contratual 

Jus�fica�va para exigência da garan�a contratual: considerando a complexidade e vultuosidade do contrato e para
garan�r a segurança, no que tange à boa execução do mesmo.

A exigência de prestação de garan�a tem por obje�vo assegurar que o contratado efe�vamente cumpra as obrigações
contratuais assumidas, tornando possível à Administração a rápida reposição de eventuais prejuízos que possa vir a sofrer
em caso de inadimplemento. 

18.2 – Medições

As medições serão feitas conforme cronograma considerando-se os serviços efe�vamente executados e aceitos pela
fiscalização, obedecendo às disposições do Edital e ao estabelecido neste Projeto Básico e seus anexos, limitadas ao
cronograma �sico-financeiro aprovado pela Contratante.

A CONTRATANTE efetuará a medição dos serviços executados em conjunto com a CONTRATADA, esta úl�ma emi�rá o
bole�m de medição. A emissão da nota fiscal somente ocorrerá após a autorização da CONTRATANTE.

 

Eventuais adi�vos de prorrogação de prazo em decorrência de atrasos injus�ficáveis imputáveis à CONTRATADA não
implicarão em acréscimo no valor originariamente previsto para a Administração Local.

Poderão ser medidos serviços executados antecipadamente ao previsto no cronograma, a fim de compensar outros em
atraso, desde que o valor total da medição não ultrapasse o total previsto na etapa e não haja prejuízo em relação à
qualidade e ao bom andamento da obra.



 

Poderá ser ultrapassado o limite financeiro previsto na etapa do cronograma desde que atendida qualquer das hipóteses
abaixo:

 

a) o valor a ser faturado corresponda aos valores em atraso de etapas anteriores acrescidos dos previstos na etapa;

 

b) antecipação de serviços previstos no cronograma, desde que solicitado e autorizado pela CONTRATANTE.

 

Os preços unitários da proposta da empresa servirão para permi�r medições de eventuais acréscimos ou supressões de
serviços decorrentes de modificações nos projetos ou nas especificações, autorizadas pela CONTRATANTE..

 

Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as especificações que integram o presente
Projeto Básico e normas técnicas da ABNT.

 

Nenhum pagamento efetuado pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, quanto
à qualidade e excelência dos serviços já executados, total ou parcialmente. 

 

18.3 - Fiscalização

A fiscalização dos serviços será efetuada por fiscal designado pela CONTRATANTE; 

A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE, de modo algum atenua ou exime a CONTRATADA de sua total e
exclusiva responsabilidade sobre os serviços contratados;  

O desempenho da atribuição de fiscalização no local do serviço não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços de manutenção;  

Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não sa�sfizerem às exigências contratuais, ficando a
CONTRATADA obrigada a refazê-los e arcar com seus custos;   

As avaliações e fiscalizações da CONTRATANTE serão feitas em conformidade com as condições estabelecidas neste Projeto
Básico, com o contrato, com a legislação per�nente, com as normas técnicas brasileiras e com as orientações dos
fabricantes e fornecedores;  

Durante a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá facilitar, em tudo o que dela depender, o trabalho da fiscalização,
acatando, imediatamente, ordens, decisões e observações emanadas desta.   

 

18.4 - Proposta comercial

Todos os anexos deverão ser considerados quando da formação dos preços para elaboração da proposta. Antes de
apresentar sua proposta, a LICITANTE deverá analisar toda a documentação do edital, sendo recomendada a visita ao
local, a fim de executar todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos. Possíveis omissões,
existência de dúvidas e outras questões que possam provocar empecilhos, atrasos ou paralisações na execução dos
serviços não poderão ser alegados posteriormente como pretensão de acréscimos de preços e prazos, man�do o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluídos os equipamentos, ferramentas, todos os materiais
(incluídas perdas), índices, mão de obra com as leis sociais e os encargos complementares, todos os �pos de transportes,
frete que entenderem necessários para a conclusão do(s) serviço(s) de acordo com os projetos/especificações técnicas e
normas técnicas vigentes. Os custos rela�vos a esses itens, bem como despesas referentes a impostos em geral deverão
estar embu�dos nos respec�vos custos. As alterações nas composições de custos unitários elaboradas pela CONTRATANTE
não poderão ensejar diminuição da qualidade dos serviços.

As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os desenhos (projetos) fornecidos
para execução dos serviços/obra, devendo observar que:

I - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão de Licitação, no prazo estabelecido neste
Edital, para fins de esclarecimento por parte da Comissão;

II - A falta da comunicação referida implicará a aceitação tácita das especificações e documentações técnicas fornecidas.



III - A licitante deverá indicar em sua proposta comercial, preços unitário e total por item e subitem, considerando a
Planilha Orçamentária, devendo atender, ainda, aos seguintes requisitos:

a) - Caso haja alguma divergência entre os quan�ta�vos indicados na proposta e os indicados na Planilha Orçamentária, a
CL reserva-se o direito de corrigir e refazer os cálculos da proposta, caso necessário;

b) - Considerar informações con�das no Caderno de Especificações;

IV - A ausência, na Planilha Orçamentária, de quaisquer dos itens especificados neste Edital, e necessários à execução
sa�sfatória do objeto desta TOMADA DE PREÇOS, não exime a licitante de executá-los dentro do preço global da proposta.

V -  As propostas serão julgadas de acordo com o disposto no ar�go 45, parágrafos 1º, inciso I e parágrafo 2°da Lei
8.666/93.

VI -  Serão desclassificadas as propostas que:

a) -  Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital;

b) -  Que apresentarem VALORES UNITÁRIOS acima dos respec�vos valores unitários constantes da Planilha Orçamentária.

c) -   Que apresentarem VALOR GLOBAL superior a R$2.183.321,79:

d) - Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

VII -  Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste
instrumento, nem serão permi�das as ofertas de vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.

VIII -  As microempresas e as EPPs terão tratamento diferenciado e condições especiais para a par�cipação na presente
Tomada de Preços, conforme Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006.

IX - Após a contratação da obra, não caberá a CONTRATADA pleito de alteração dos preços contratados devido a (s):

1. Subs�tuição de métodos e meios de produção incompa�veis com o conjunto dos serviços a realizar nas
quan�dades, prazos e qualidades requeridos;

2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos/especificações técnicas ora fornecidos, mas
implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todo o objeto do contrato. E ainda, não poderão
cons�tuir pretexto para cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários.

X - A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA subs�tuição de qualquer profissional, desde que verificada sua
incompetência na execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração,
obedecendo as exigências deste Projeto Básico. 

XI - A subs�tuição de qualquer colaborador deverá ser processada em, no máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a
comunicação, por escrito, à CONTRATANTE. No caso de a solicitação ser feita pela CONTRATANTE, deverá ser processada
no mesmo prazo.

 
 

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA/REFORMA

D E C L A R A Ç Ã O         D E            V I S T O R I A

(em papel �mbrado da empresa)

___________________________________________________ (nome do engenheiro civil) e abaixo iden�ficado e
assinado, pertencente ao Quadro de Pessoal da empresa ______________________________________________(razão

social), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº __________________________(informar o nº do
CNPJ), DECLARAM, em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, que vistoriaram o local

onde serão executados os serviços/obra, objeto do mencionado Certame, inteirando-se, portanto, de todas as
informações e condições locais necessárias à sua perfeita e regular execução.

 

Local e data: _______________________________________________________

Assinatura

Nome do Engenheiro Civil

CREA no _____________, CPF/MF no ______________________________________________

 



 

 
VISTO DO SERVIDOR DESIGNADO PELO CRN9
Em, ______/______/______
_____________________________
Assinatura

 

 

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE E DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS DA LEI DE REGÊNCIA
(SOMENTE PARA AS EMPRESAS QUE SE ENQUADRAM NESSE PERFIL)

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.
 
A Empresa __________, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ......., sediada na rua ......, por seu representante legal ao final assinado,
declara para todos os fins de direito, especialmente para o fim de participação na licitação em epígrafe, que se enquadra no
regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006.
 Declara, ainda, sob as penas da lei, que está de acordo com as disposições da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006 e que não incorre nas situações de impedimentos previstos na mesma.
 
  
Local e data
 
_________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa
 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

 
Local_____________________________________________ Data: ____/____/______ 
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

Razão Social Licitante:
CNPJ Licitante:
Endereço da licitante:
Telefone da licitante:
Representante Legal (nome e CPF):

Declaramos que recebemos o Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, necessários ao cumprimento do objeto da
licitação em apreço, e todos os arquivos dos projetos relacionados para execução do objeto.
Declaramos que os serviços objeto dessa licitação serão executados em conformidade com as condições estabelecidas no
edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.
Declaramos ainda que nos preços abaixo estão incluídos os encargos sociais e trabalhistas, frete, todos os equipamentos, mão
de obra, instrumentos, ferramentas, transporte, máquinas e materiais necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim,
quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços/obra.
O valor Global é de R$__________(_________________________________________) conforme detalhamento abaixo dos
preços unitário e global.

Objeto:
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO NOVO LAYOUT DO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO
- CRN9

  Área: 710,00m²

Proprietário: CRN9 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª
REGIÃO   Leis Sociais:  

Endereço: RUA MARANHÃO Nº 310, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO
HORIZONTE/ MG   BDI:  

ITEM DESCRIÇÃO UND
(A)

QUANTIDADE
(B)

CUSTO UNITÁRIO (R$) PR.
UNITÁRIO 
C/BDI 
(R$)

VALOR
TOTAL 
(R$)
(G) =
(F) x B

MATERIAL
(C)

MÃO
DE
OBRA
(D)

TOTAL
(E)
(E) =
(C+D)
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(F) = (E)
considerando
aplicação do
BDI

1.1 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA        
1.1.1 TAXAS E RECOLHIMENTOS        

1.1.1.1 Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART vb 1,00      

1.1.1.2 Cópias e plotagens vb 1,00      
1.1.1.2 Alvará de construção para reforma vb 1,00      

1.1.1.2

Projeto "As Built" dos projetos que
sofreram alterações no decorrer da
da execução da obra, a ser entrega no
final do contrato

vb 1,00      

1.1.2 CANTEIRO DE OBRAS        
1.1.2.1 Placa de identificação da Obra m² 6,00      

1.1.3 OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE
OBRAS        

1.1.3.1

Operação do Canteiro de obras,
considerando o consumo com
energia, telefone, internet, aluguel de
impressora/copiadora e materiais de
consumo em geral para manutenção
do canteiro

mês 3,00      

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL        

1.1.4.1

Administração local (considerado
uma equipe mínima, composta por: 1
engenheiro gestor "Part time", 1
comprador, 1 encarregado geral e 1
auxiliar de serviços gerais), durante o
prazo de execução da obra

vb 1,00      

1.1.5 EQUIPAMENTOS        

1.1.5.1

Locação de andaime metálico - tipo
torre (aluguel mensal) para serviços
internos com altura maior que
1,50m, inclusive rodízios, assoalho,
guarda corpo, escada e frete de
entrega e devolução, para alcance de
4,00 metros de altura. EXCLUSIVE
montagem e desmontagem

mês 3,00      

1.1.5.2

Montagem e desmontagem de dois
andaimes metálicos - tipo torre para
serviços internos e externos, sendo: 4
andaimes com 2,00m de altura

vb 1,00      

1.1.6
MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE
E EQUIPAMENTOS

       

1.1.6.1 Mobilização de pessoal vb 1,00      
1.1.6.2 Mobilização de equipamentos vb 1,00      
1.1.6.3 Desmobilização de pessoal vb 1,00      
1.1.6.4 Desmobilização de equipamentos vb 1,00      
1.2 SERVIÇOS PRELIMARES        
1.2.1 TAPUMES        

1.2.1.1

Fornecimento e instalação de
Tapume madeira compensada
resinada e= 12mm h=2,20m,
estrutura c/ madeira de
reflorestamento, incluindo
montantes, pintura esmalte sintético
a definir

m² 28,53      

1.2.2 REMOÇÃO DE ENTULHO        
1.2.2.1 Remoção de entulho decorrente da vb 1,00      
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execução de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe
II-B), considerado CAÇAMBA DE
ENTULHOS MISTOS a cada
semana

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS        
1.3.1 DEMOLIÇÕES        

1.3.1.1

Demolição conforme detalhado em
projeto arquitetônico, considerando
uma equipe composta por: 8
ajudantes no período de 10dias 
* Parede em drywall do 3º e 7º
pavto; 
* De alvenaria para adequação do
novo layout do 7º e 8º pavto;
* Demolição do piso cerâmico,
considerando o reaproveitamento do
contrapiso do 3º, 7º e 8º pavto; 
* Demolição do revestimento
cerâmico de parede sem
reaproveitamento do 4º, 7º e 8º
pavtos; 
* Reboco nas paredes de alvenarias
do 7º e 8º pavto; 
* Remoção do forro de gesso do 3º e
4º pavto, sem reaproveitamento; 
Retirada conforme detalhado em
projeto arquitetônico: 
* Retirada total da instalação de ar
condicionado de 3º e 4º pavimentos,
sem reaproveitamento; 
* Esquadrias de madeira que não
serão reaproveitadas no 4º, 7º e 8º
pavimentos, sem reaproveitamento; 
* Parede de madeira em divisórias
naval no 4º e 7º pavimentos; 
* Bancadas de granito, louças/metais
dos sanitários e barras de apoio, que
não serão reaproveitados; 
* Retirada das instalações exposta no
8º pavimento que não serão
reaproveitadas; 
* Remoção de mobiliário que não
serão reaproveitados; 
* Do entulho gerado, incluindo a
carga até a caçamba e demais itens
que se fazem necessários para
implantação do projeto em questão.

vb 1,00      

1.4 FECHAMENTOS DE PAREDE        

1.4.1 PAREDE DE GESSO
ACARTONADO        

1.4.1.1

Execução de paredes em gesso
acartonado, com 2 faces do tipo dry-
wall, espessura final 9,5cm, em
placas na cor Branca "ST", para
áreas secas

m² 6,71      

1.4.1.2

Execução de paredes em gesso
acartonado, com 2 faces do tipo dry-
wall, espessura final 9,5cm, em
placas na cor Verde "RU", para áreas
molhadas

m² 25,75      

1.4.1.3 Fornecimento e instalação de parede
com placas de gesso acartonado (dry
wall) com 2 faces do tipo dry-wall,

m² 29,97      
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espessura final 9,5cm, em placas na
cor Branca "ST" para áreas secas,
incluindo o tratamento acústico em
manta de lã de pet

1.4.1.4

Fornecimento e instalação de parede
com placas de gesso acartonado (dry
wall) com 2 faces do tipo dry-wall,
espessura final 9,5cm, em placas na
cor Verde "ST", para áreas molhadas,
incluindo o tratamento acústico em
manta de lã de pet

m² 41,91      

1.4.1.5
Fornecimento e execução de
tratamento acústico com manta de lã
de pet - em parede existente

m² 95,54      

1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO        

1.5.1

Fornecimento e aplicação de pintura
impermeabilizante com igolflex ou
equivalente a 3 demãos - para área
molhada interna

m² 25,80      

1.6 REVESTIMENTO DE PISO        
1.6.1 REVESTIMENTO DE PISO        

1.6.1.1
Recomposição do piso existente,
onde apresentar anomalias e/ou
danificações

m² 14,97      

1.6.1.2

Execução de sóculo em alvenaria,
h=10cm, com revestimento em
argamassa de cimento e areia no
traço 1:5, espessura média de 3cm

m² 3,97      

1.6.1.3
Enchimento de piso com lastro de
concreto não estrutural, na espessura
de 3cm

m² 171,49      

1.6.1.4

Regularização de base p/
revestimento cerâmico, com
argamassa de cimento e areia no
traço 1:5, espessura média de 3cm

m² 288,15      

1.6.2 PISO CERÂMICO        

1.6.2.1

Fornecimento e assentamento de
revestimento Porcelanato retificado
tipo cimento queimado, dimensões
60x60cm, tipo concreto, MS.
Barcelona Acero, ref.: Portobello ou
equivalente, inclusive argamassa de
cimento colante, rejunte quartzolit na
cor cinza ártico e espaçadores de
plástico

m² 12,51      

1.6.3 PISO VINILICO        

1.6.3.1

Fornecimento e assentamento de
Piso vinílico em réguas com
acabamento madeirado, dimensões
178x1219cm. Ref.: Sevilha, Linha
City, marca Durafloor ou equivalente

m² 275,64      

1.6.4 PROTEÇÃO DE PISO        

1.6.4.1

Fornecimento e colocação de
papelão ondulado e/ou manta
protetora salva piso, para proteção do
piso assentado

m² 288,15      

1.6.5 SOLEIRA        

1.6.5.1
Fornecimento e assentamento de
soleira em perfil junção no mesmo
padrão do piso vinílico

m 4,20      

1.6.6 RODAPÉ        
1.6.6.1 Fornecimento e assentamento de m 252,43      
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Rodapé em poliestireno, h=7cm, cor
branco. Ref.: Rodapé 446, cor
branco, Linha Moderna, marca Santa
Luzia ou equivalente, inclusive
materiais necessários para instalação

1.7 REVESTIMENTO DE PAREDE        
1.7.1 REVESTIMENTO INTERNO        

1.7.1.1
Chapisco de argamassa de cimento e
areia média ou grossa lavada, no
traço 1:3, espessura 5 mm

m² 170,60      

1.7.1.2
Emboço de argamassa de cimento,
cal hidratada CH1 e areia lavada
traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m² 89,60      

1.7.1.3

Recomposição de reboco tipo
paulista de argamassa de cimento,
cal hidratada CH1 e areia lavada
traço 1:0.5:6, espessura 25 mm -
alvenaria existente com anomalias e
imperfeições

m² 82,00      

1.7.2 REVESTIMENTO CERAMICO        

1.7.2.1

Fornecimento e assentamento de
Porcelanato tipo tijolo rústico,
dimensões 6,5x23cm, variação visual
V4, com 83 faces, junta seca. Ref.:
Tom Brick, linha Taylor Made
Bricks, marca Portobello ou
equivalente, inclusive argamassa de
cimento colante

m² 6,03      

1.7.2.2

Fornecimento e assentamento de
Porcelanato cor verde, dimensões
6,5x23cm, variação visual V1, com 6
faces, Junta seca. Ref.: Acquamarine,
linha Color Market, marca
Portobello ou equivalente, inclusive
argamassa de cimento colante e
rejunte e rejunte quartzolit na cor
branca

m² 50,28      

1.8 ESQUADRIAS DE MADEIRA        

1.8.1

Fornecimento e instalação de Porta
de giro tipo prancheta, com miolo
em lã de pet, com marco e alizar,
L=7cm no mesmo acabamento.
(Fechadura externa tipo alavanca
com acabamento cromado. Ref.: MZ
271 Standard, marca Papaiz ou
equivalente), e acabamento laminado
cor branco, nas seguintes dimensões:

       

1.8.1.1 0,60x2,10m - assentamento em
parede L= 7cm und 1,00      

1.8.1.2 0,80x2,10m - assentamento em
parede L= 7cm und 7,00      

1.8.2

Fornecimento e instalação de Porta
de giro tipo prancheta, com miolo
em lã de pet, com marco e alizar,
L=7cm no mesmo acabamento.
(Fechadura externa tipo alavanca
com acabamento cromado. Ref.: MZ
271 Standard, marca Papaiz ou
equivalente) e com acabamento
laminado madeirado (Noce
Amendoa), nas seguintes dimensões:

       

1.8.2.2 1,00x2,10m - assentamento em
parede L= 7cm und 1,00      
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1.8.3 Fornecimento e instalação de Porta
de correr 95x210cm tipo prancheta
com miolo em lã e acabamento
laminado cor madeirado (Noce
amêndoa), com marco e alizar l:7cm
no mesmo acabamento, puxador tipo
alça em Zamac 300mm, ref.: isero ou
equivalente, com fechadura tipo bico
de papagaio, nas seguintes
dimensões:

       

1.8.3.1 0,95x2,10m - assentamento em
parede L= 7cm und 4,00      

1.8.4 Acessórios para portas        

1.8.4.1

Fornecimento e instalação de barrado
de proteção anti-impacto, instalado
na em uma face da porta, na parte
inferior, para atendimento a NBR
9050/15 - WC PNE

und 4,00      

1.8.4.2 Fornecimento e instalação de batedor
de porta - TODAS AS PORTAS und 9,00      

1.9 FORROS        
1.9.1 FORRO DE GESSO        

1.9.1.1

Recomposição de forro em gesso
acartonado (placa branca),
constituída de placas ST (standard),
incluindo linha de sombra, tipo junta
de dilatação (tabica) de 3x3cm,
fixados na laje

m² 30,41      

1.9.1.2

Fornecimento e montagem de
sistema de forro em gesso
acartonado (placa branca),
constituída de placas ST (standard),
incluindo linha de sombra, tipo junta
de dilatação (tabica) de 3x3cm,
fixados na laje

m² 113,97      

1.9.1.3

Fornecimento e montagem de
sistema de forro de gesso acartonado
acústico em chapas com perfuração
retangular aleatório, ref.: cleaneo
acústico, marca Knauf ou
equivalente incluindo linha de
sombra, tipo junta de dilatação
(tabica) de 3x3cm, fixados na laje

m² 270,76      

1.10 PINTURA        
1.10.1 SOBRE PAREDES INTERNAS        

1.10.1.1 Aplicação de fundo selador acrílico a
uma demão, Ref.: Suvinil ou similar m² 549,86      

1.10.1.2
Emassamento de paredes com duas
demãos de massa a base de PVA
acrílica, Ref.: Suvinil ou similar

m² 549,86      

1.10.1.3
Pintura de parede em tinta látex
acrílica na cor a definir, ref.: Suvinil
ou similar, a duas demãos

m² 529,71      

1.10.1.4

Execução de pintura acrílica
premium com efeito tipo cimento
queimado, aplicada com
desempenadeira de aço inoxidável
com cantos arredondados

m² 20,15      

1.10.2 SOBRE TETOS        

1.10.2.1
Aplicação de fundo selador acrílico,
marcas de referência Suvinil ou
similar

m² 113,97      

1.10.2.2 Emassamento de teto com duas m² 113,97      
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demãos de massa a base de PVA,
Ref.: Suvinil ou similar

1.10.2.3

Pintura de parede em tinta látex
acrílica fosca, na cor: Branco Neve,
ref.: Suvinil ou similar, a duas
demãos

m² 113,97      

1.11 BANCADAS DE GRANITO        
1.11.1 LAVABO        

1.11.1.1

Fornecimento e instalação de
Bancada em Granito Preto São
Gabriel polido nas duas faces
aparentes, sem rodabanca, com
testeiras h=10cm e furos para cuba
quadrada de semi-encaixe, apoiado
sobre suportes metálicos, medindo
1,20x0,30m - conforme
detalhamento na prancha 06 do
projeto arquitetônico

und 2,00      

1.11.2 COPA        

1.11.2.1

Fornecimento e instalação de
Bancada em Granito Preto São
Gabriel polido nas duas faces
aparentes, sem rodabanca, com
testeiras h=10cm e furos para cuba
de embutir em aço inóx retangular
,apoiado sobre suportes metálicos,
medindo 1,83x0,60m - conforme
detalhamento na prancha 04 do
projeto arquitetônico

und 1,00      

1.12 INSTALAÇÕES HIDRO-
SANITÁRIAS        

1.12.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
- ESGOTO        

1.12.1.1 Caixas e conexões        

1.12.1.1.1 Caixa de gordura PVC
ø295x449x75mm pç 1,00      

1.12.1.1.2 Caixa sifonada com grelha PVC
ø150x150x150mm pç 3,00      

1.12.1.1.3 Ralo caixa seca PVC ø100X40mm pç 1,00      

1.12.1.1.4 Válvula de admissão de ar PVC
ø50mm pç 2,00      

1.12.1.2 PVC branco        

1.12.1.2.1 Bucha de redução pvc esgoto branco
- Ø50x40mm pç 2,00      

1.12.1.2.2 Curva longa 90° PVC branco -
Ø100mm pç 2,00      

1.12.1.2.3 Curva 45° PVC branco - Ø100mm pç 4,00      
1.12.1.2.4 Curva 45° PVC branco - Ø75mm pç 2,00      
1.12.1.2.5 Curva 45° PVC branco - Ø50mm pç 11,00      
1.12.1.2.6 Curva 45° PVC branco - Ø40mm pç 16,00      
1.12.1.2.7 Joelho 90° PVC branco - Ø100mm pç 3,00      
1.12.1.2.8 Joelho 90° PVC branco - Ø50mm pç 4,00      
1.12.1.2.9 Joelho 90° PVC branco - Ø40mm pç 8,00      

1.12.1.2.10 Junção simples pvc esgoto branco -
Ø100mm-Ø100mm pç 2,00      

1.12.1.2.11 Junção simples pvc esgoto branco -
Ø100mm-Ø75mm pç 1,00      

1.12.1.2.12 Junção simples pvc esgoto branco -
Ø100mm-Ø50mm pç 4,00      

1.12.1.2.13 Junção simples pvc esgoto branco -
Ø40mm-Ø40mm pç 1,00      
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1.12.1.2.14 Junção invertida pvc esgoto branco -
Ø100mm-Ø100mm

pç 2,00      

1.12.1.2.15 Junção invertida pvc esgoto branco -
Ø75mm-Ø50mm pç 2,00      

1.12.1.2.16 Luva de redução pvc esgoto branco -
Ø50x40mm pç 3,00      

1.12.1.2.17 Tê 90º pvc esgoto branco - Ø75mm pç 1,00      
1.12.1.2.18 Tê 90º pvc esgoto branco - Ø50mm pç 2,00      

1.12.1.2.19 Tubo pvc esgoto branco com
ponta/bolsa e virola -Ø100mm (4") m 25,00      

1.12.1.2.20 Tubo pvc esgoto branco com
ponta/bolsa e virola -Ø50mm (2") m 17,70      

1.12.1.2.21
Tubo pvc esgoto branco com
ponta/bolsa e virola -Ø40mm (1
1/2")

m 37,00      

1.12.1.2.22 União pvc esgoto branco - Ø100mm pç 1,00      
1.12.1.2.23 União pvc esgoto branco - Ø40mm pç 1,00      

1.12.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
- ÁGUA FRIA        

1.12.2.1 PVC rígido soldável        

1.12.2.1.1 Bucha de redução soldável 50mm-
32mm pç 1,00      

1.12.2.1.2 Curva 45° PVC rígido soldável
marrom - Ø32mm pç 10,00      

1.12.2.1.3 Joelho 90° PVC rígido soldável
marrom - Ø32mm pç 6,00      

1.12.2.1.4 Luva de redução PVC rígido
soldável marrom - Ø40x32mm pç 3,00      

1.12.2.1.5 Luva de redução PVC rígido
soldável marrom - Ø40x25mm pç 3,00      

1.12.2.1.6 Tubo de pvc rígido soldável marrom
- Ø32mm - 25,50m m 25,50      

1.12.3
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
- DRENO DO AR
CONDICIONADO

       

1.12.3.1 PVC rígido soldável        

1.12.3.1.1 Tubo de pvc rígido soldável marrom
- Ø40mm m 4,00      

1.12.3.1.2 Tubo de pvc rígido soldável marrom
- Ø25mm m 60,00      

1.12.3.1.3 Abraçadeira p/ fixação das tubulação
aéreas, tipo gota - Ø40 mm pç 5,00      

1.12.3.1.4 Abraçadeira p/ fixação das tubulação
aéreas, tipo gota - Ø25 mm pç 61,00      

1.12.3.1.5 Bucha de redução longa pvc soldável
- Ø40x25mm pç 8,00      

1.12.3.1.6 Curva pvc soldável marrom 45° -
Ø40mm pç 12,00      

1.12.3.1.7 Curva pvc soldável marrom 45° -
Ø25mm pç 22,00      

1.12.3.1.8 Joelho pvc soldável marrom 90° -
Ø25mm pç 36,00      

1.12.3.1.9 União pvc soldável marrom 90° -
Ø25mm pç 5,00      

1.12.4
FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA PARA INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS

       

1.12.4.1 Equipe de Mão-de-Obra para
execução das instalações
hidrossanitárias, considerado uma

vb 1,00      
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equipe composta por: 1 encanador e
1 ajudante para o período 23 dias.

1.13 LOUÇAS E METAIS        
1.13.1 LOUÇAS        

1.13.1.1

Fornecimento e instalação de Bacia
sanitária suspensa com bomba
triturado embutida, estrutura
autoportante e acabamento em ABS
na cor Branco, incluindo assento,
linha Sanicompact Comfort, ref.:
Sanitrit

und 1,00      

1.13.1.2

Fornecimento e Instalação de
Lavatório linha Spot cód.: L39.17 e
coluna suspensa CS.39, na cor
Branco, ref.: Deca, com sifão para
lavatório cromado, inclusive
elementos de fixação

und 2,00      

1.13.1.3

Fornecimento e instalação de Bacia
sanitária sem abertura frontal, ref.:
Vogue Plus Conforto P.515.17, cx.
acoplada de acionamento duo, ref.:
CDC.01F.17 e assento plástico
AP50.17, na cor Branco, ref.: Deca,
inclusive elementos de fixação

und 5,00      

1.13.1.4

Fornecimento e Instalação de Cuba
de louça de semi encaixe com mesa,
cor branca, dim.: 135x330x365mm.
Cód.: L.733.17, ref.: Deca ou
equivalente, com sifão para lavatório
cromado, inclusive elementos de
fixação

und 4,00      

1.13.2 METAIS        

1.13.2.1

Fornecimento e instalação de
Torneira de mesa com filtro Carbon
Block para cozinha (corpo único),
acabamento cromado. Possui
arejador articulado, 1/4 de volta e
regulagem de vazão. Ref.:
1140.C,Ref.: Deca ou equivalente

und 1,00      

1.13.2.2

Fornecimento e instalação de
Torneira de mesa com fechamento
automático para lavatório,
acabamento cromado, linha
Decamatic Eco, cód.: 1173.C, Ref.:
Deca ou equivalente

und 6,00      

1.13.2.3

Fornecimento e instalação de Ducha
higiênica com registro e acabamento
cromado. Linha Aspen, cód.:
1984.C35.ACT, Ref.: Deca ou
equivalente

und 6,00      

1.13.2.4

Fornecimento e instalação de
Acabamento de Registro acabamento
cromado. Linha Aspen, cód.: C35,
Ref.: Deca ou equivalente

und 7,00      

1.13.2.5

Fornecimento e instalação de Ralo
Linear quadrado com grelha em inóx
15x15cm, Ref.: Moldenox ou
equivalente

und 7,00      

1.13.3 INÓX        
1.13.3.1 Fornecimento e Instalação de Cuba

retangular de embutir em aço inox
AISI 430, esp.:= 0,5mm e
acabamento polido, inclusive

und 1,00      
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válvula, dimensões= 47x30x14cm,
linha Lavínia, código 94083506, ref.:
Tramontina ou equivalente,
incluindo acessórios para instalação
(sifão e engate)

1.13.3.2

Fornecimento e Instalação de Barra
de apoio em aço inox L=80cm, linha
Conforto, cód.: 2310.I.080.Pol., Ref:
Deca ou equivalente

und 4,00      

1.13.3.3

Fornecimento e Instalação de Barra
de apoio em aço inox L=70cm, linha
Conforto, cód.: 2310.I.070.Pol., Ref.:
Deca ou equivalente

und 2,00      

1.13.3.4

Fornecimento e Instalação de Barra
de apoio em aço inox L=40cm, linha
Conforto, cód.: 2310.I.040.Pol., Ref.:
Deca ou equivalente

und 5,00      

1.14 MISCELÂNEAS        
1.14.1 DISPENSER        

1.14.1.1

Dispenser para sabonete líquido ou
álcool em gel (cap.: 800ml) em aço
inox escovado com visor de nível e
reservatório plástico interno e
acionamento por pressão, dim.:
23,5x11,0x8,5cm, linha Slim Noble,
cód.: 001060, Ref.: Biovis ou
equivalente

und 4,00      

1.14.1.2

Dispenser de parede para papel
toalha interfolhas (capacidade 600
folhas) em aço inox escovado com
chave de segurança e visor de nível.
dim.: 25,5x26,5x10,5cm ,Linha
Noble, cód.: 001029, Ref.: Biovis ou
equivalente

und 4,00      

1.14.1.3

Dispenser de parede para rolo de
papel higiênico rolão em aço inox
escovado com chave de segurança e
visor de nível, dim.: 27x26x11,5cm,
linha Noble, cód.: 001028, Ref.:
Biovis ou equivalente

und 6,00      

1.14.2 DISPENSER        

1.14.2.1

Lixeira inóx com aro e com tampa
tipo báscula 12,0 litros, linha
Decorline, Ref.: Brinox ou
equivalente

und 6,00      

1.14.2.2
Lixeira inóx com aro 20,0 litros,
linha Decorline, Ref.: Brinox ou
equivalente

und 4,00      

1.14.2.3
Lixeira inóx com aro e com pedal
20,0 litros, linha Decorline, Ref.:
Brinox ou equivalente

und 1,00      

1.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

1.15.1
FORNECIMENTO DE MATERIAS
PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

       

1.15.1.1 Cabos        

1.15.1.1.1

Cabo de potência 0,6/1kV,
temperatura de serviço 90°C, 3
condutores, CL5 (flexível) - seção
1,5mm²

m 60,00      

1.15.1.1.2 Cabo de potência 0,6/1kV,
temperatura de serviço 90°C, 3

m 800,00      
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condutores, CL5 (flexível) - seção
2,5mm²

1.15.1.1.3

Cabo de potência 0,6/1kV,
temperatura de serviço 90°C, 3
condutores, CL5 (flexível) - seção
10,0mm²

m 25,00      

1.15.1.1.4
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - azul claro

m 300,00      

1.15.1.1.5
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - branco

m 350,00      

1.15.1.1.6
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - preto

m 350,00      

1.15.1.1.7
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - verde

m 180,00      

1.15.1.1.8
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - vermelho

m 350,00      

1.15.1.1.9
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - amarelo

m 100,00      

1.15.1.1.10
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 4,0mm² - azul claro

m 50,00      

1.15.1.1.11
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 4,0mm² - branco

m 100,00      

1.15.1.1.12
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 4,0mm² - preto

m 100,00      

1.15.1.1.13
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 4,0mm² - verde

m 70,00      

1.15.1.1.14
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 6,0mm² - azul claro

m 25,00      

1.15.1.1.15
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 6,0mm² - branco

m 40,00      

1.15.1.1.16
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 6,0mm² - preto

m 40,00      

1.15.1.1.17
Cabo de cobre singelo, 750V, CL5,
extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 6,0mm² - verde

m 40,00      

1.15.1.2 Caixas        

1.15.1.2.1
Caixa de passagem em chapa de aço
de aço#18, galvanizada com tampa
aparafusada, 20x20x10cm

pç 27,00      

1.15.1.2.2
Caixa de passagem em chapa de aço
de aço#18, galvanizada com tampa
aparafusada, 40x40x15cm

pç 2,00      

1.15.1.2.3 Caixa de embutir em gesso
acartonado 4X2" pç 83,00      

1.15.1.2.4 Caixa de tomada CX44ALL - para
mesa de escritório pç 2,00      

1.15.1.2.5 Caixa de tomada CX04FN - para
mesa de escritório pç 15,00      

1.15.1.3 Conduletes e canaleta        
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1.15.1.3.1 Condulete em alumínio, tipo "X",
Ø=3/4"

pç 18,00      

1.15.1.3.2 Condulete em alumínio, tipo "X",
Ø=1" pç 2,00      

1.15.1.3.3 Condulete em alumínio, tipo "X",
Ø=1 1/4" pç 9,00      

1.15.1.3.4 Canaleta em pvc, ref.: HD2P-
30x30mm m 18,00      

1.15.1.4 Eletroduto PVC flexível        
1.15.1.4.1 Eletroduto pvc flexível Ø3/4" m 20,00      
1.15.1.4.2 Eletroduto pvc flexível Ø1" m 100,00      
1.15.1.5 Eletroduto de aço galvanizado        

1.15.1.5.1
Eletroduto rígido em aço
galvanizado eletrolítico tipo leve
Ø3/4" (vara 3,00m)

pç 37,00      

1.15.1.5.2
Eletroduto rígido em aço
galvanizado eletrolítico tipo leve
Ø1" (vara 3,00m)

pç 7,00      

1.15.1.5.3
Eletroduto rígido em aço
galvanizado eletrolítico tipo leve Ø1
1/4" (vara 3,00m)

pç 6,00      

1.15.1.5.4
Eletroduto rígido em aço
galvanizado eletrolítico tipo leve Ø1
1/2" (vara 3,00m)

pç 6,00      

1.15.1.5.5
Eletroduto rígido em aço
galvanizado eletrolítico tipo leve
Ø2" (vara 3,00m)

pç 1,00      

1.15.1.5.6
Eletroduto rígido em aço
galvanizado eletrolítico tipo leve
Ø4" (vara 3,00m)

pç 2,00      

1.15.1.6 Acessórios para eletroduto        

1.15.1.6.1 Braçadeira com cunha cônica para
fixação de eletroduto Ø3/4" pç 60,00      

1.15.1.6.2 Braçadeira com cunha cônica para
fixação de eletroduto Ø1" pç 14,00      

1.15.1.6.3 Braçadeira com cunha cônica para
fixação de eletroduto Ø1 1/4" pç 12,00      

1.15.1.6.4 Braçadeira com cunha cônica para
fixação de eletroduto Ø1 1/2" pç 12,00      

1.15.1.6.5 Braçadeira com cunha cônica para
fixação de eletroduto Ø4" pç 4,00      

1.15.1.7 Conexões para eletroduto        

1.15.1.7.1 Curva 90º de aço galvanizado
eletrolítico tipo leve Ø3/4" pç 17,00      

1.15.1.7.2 Curva 90º de aço galvanizado
eletrolítico tipo leve Ø1" pç 1,00      

1.15.1.7.3 Curva 90º de aço galvanizado
eletrolítico tipo leve Ø4" pç 2,00      

1.15.1.7.4 Luva de aço galvanizado eletrolítico
tipo leve Ø3/4" pç 40,00      

1.15.1.8 Eletrocalha, perfilados e conexões        

1.15.1.8.1
Eletrocalha perfurada, aba de 50mm,
largura de 100mm (barra com
3,00m)

pç 20,00      

1.15.1.8.2

Curva horizontal 90° para
eletrocalha perfurada, com virola, h=
50mm, raio=200mm,
largura=100mm

pç 6,00      

1.15.1.8.3 Perfilado perfurado, 38x38mm,
(barra com 6,00m) pç 18,00      

1.15.1.8.4 Junção Galvanizada "T" para pç 19,00      
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perfilado Galvanizado 38x38mm

1.15.1.8.5 Junção Galvanizada de Emenda "X"
Perfilado 38x38mm pç 2,00      

1.15.1.8.6 Junção Galvanizada de Emenda "I"
Perfilado 38x38mm pç 15,00      

1.15.1.8.7
Terminal para eletrocalha, com saída
38x38mm, h=100mm,
largura=100mm

pç 8,00      

1.15.1.8.8 Gancho curto para perfilado de
38x100mm pç 90,00      

1.15.1.8.9 Saída horizontal para eletrodutos,
Ø=3/4" pç 75,00      

1.15.1.8.10 Saída horizontal para eletrodutos,
Ø=1" pç 10,00      

1.15.1.8.11 Saída horizontal para eletrodutos,
Ø=1 1/2" pç 8,00      

1.15.1.9 Acessórios para eletrocalha e
perfilados        

1.15.1.9.1 Arruela lisa circular Ø=1/4" pç 200,00      
1.15.1.9.2 Arruela lisa circular Ø=3/8" pç 150,00      
1.15.1.9.3 Porca sextavada Ø=1/4" pç 200,00      
1.15.1.9.4 Porca sextavada Ø=3/8" pç 150,00      
1.15.1.9.5 Parabolt Cone e Jaqueta 1/4" pç 200,00      
1.15.1.9.6 Parabolt Cone e Jaqueta 3/8" pç 150,00      

1.15.1.9.7 Vergalhão rosca total, Ø=1/4", vara
com 3,00m pç 21,00      

1.15.1.9.8 Vergalhão rosca total, Ø=3/8", vara
com 3,00m pç 24,00      

1.15.1.10 Quadro de Distribuição        

1.15.1.10.1

Quadro de distribuição de circuitos
de sobrepor para 32 disjuntores
(QDC 3º Pavto) - conforme diagrama
unifilar no projeto
100.EL.IL.CRN.05.REV01

pç 1,00      

1.15.1.10.2 Disjuntor Tripolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C) - 100A pç 1,00      

1.15.1.10.3 Barra de terra seção 12x2mm pç 1,00      

1.15.1.10.4 Dispositivo de proteção contra surto
- 275V - 22kA pç 4,00      

1.15.1.10.5 Barramento de cobre eletrolítico
3F+V, 220V, 60Hz, seção 12x2mm pç 1,00      

1.15.1.10.6 Disjuntor Unipolar Termomagnético
- norma DIN (Curva C) - 16A pç 10,00      

1.15.1.10.7 Disjuntor Unipolar Termomagnético
- norma DIN (Curva C) - 20A pç 6,00      

1.15.1.10.8 Disjuntor Unipolar Termomagnético
- norma DIN (Curva C) - 32A pç 4,00      

1.15.1.10.9 Disjuntor Bipolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C) - 25A pç 7,00      

1.15.1.10.10 Disjuntor Bipolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C) - 32A pç 4,00      

1.15.1.10.11

Quadro de distribuição de circuitos
de sobrepor para 14 dijsuntores
(QDC 4º Pavto) - conforme diagrama
unifilar no projeto
100.EL.IL.CRN.05.REV02

pç 1,00      

1.15.1.10.12 Disjuntor Tripolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C) - 50A pç 1,00      

1.15.1.10.13 Barra de terra seção 12x2mm pç 1,00      

1.15.1.10.14 Dispositivo de proteção contra surto
- 275V - 22kA pç 4,00      

lucas.assis



1.15.1.10.15 Barramento de cobre eletrolítico
3F+V, 220V, 60Hz, seção 12x2mm

pç 1,00      

1.15.1.10.16 Disjuntor Unipolar Termomagnético
- norma DIN (Curva C) - 16A pç 1,00      

1.15.1.10.17 Disjuntor Unipolar Termomagnético
- norma DIN (Curva C) - 20A pç 1,00      

1.15.1.10.18 Disjuntor Bipolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C) - 25A pç 8,00      

1.15.1.10.19

Quadro de distribuição de circuitos
de sobrepor para 28 disjuntores
(QDC 7º Pavto) - conforme diagrama
unifilar no projeto
100.EL.IL.CRN.05.REV03

pç 1,00      

1.15.1.10.20 Disjuntor Tripolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C) - 100A pç 1,00      

1.15.1.10.21 Barra de terra seção 12x2mm pç 1,00      

1.15.1.10.22 Dispositivo de proteção contra surto
- 275V - 22kA pç 4,00      

1.15.1.10.23 Barramento de cobre eletrolítico
3F+V, 220V, 60Hz, seção 12x2mm pç 1,00      

1.15.1.10.24 Disjuntor Unipolar Termomagnético
- norma DIN (Curva C) - 16A pç 3,00      

1.15.1.10.25 Disjuntor Unipolar Termomagnético
- norma DIN (Curva C) - 20A pç 5,00      

1.15.1.10.26 Disjuntor Bipolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C) - 6A pç 1,00      

1.15.1.10.27 Disjuntor Bipolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C) - 20A pç 1,00      

1.15.1.10.28 Disjuntor Bipolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C) - 25A pç 8,00      

1.15.1.10.29 Interruptor unipolar DR (fase/neutro
- In 30mA) - DIN - 25A pç 2,00      

1.15.1.10.30 Interruptor bipolar DR (fase/neutro -
In 30mA) - DIN - 25A pç 6,00      

1.15.1.10.31

Quadro de distribuição de circuitos
de sobrepor para 28 disjuntores
(QDC 8º Pavto) - conforme diagrama
unifilar no projeto
100.EL.IL.CRN.05.REV04

pç 1,00      

1.15.1.10.32 Disjuntor Tripolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C) - 100A pç 1,00      

1.15.1.10.33 Barra de terra seção 12x2mm pç 1,00      

1.15.1.10.34 Dispositivo de proteção contra surto
- 275V - 22kA pç 4,00      

1.15.1.10.35 Barramento de cobre eletrolítico
3F+V, 220V, 60Hz, seção 12x2mm pç 1,00      

1.15.1.10.36 Disjuntor Unipolar Termomagnético
- norma DIN (Curva C) - 16A pç 4,00      

1.15.1.10.37 Disjuntor Unipolar Termomagnético
- norma DIN (Curva C) - 20A pç 7,00      

1.15.1.10.38 Disjuntor Bipolar Termomagnético -
norma DIN (Curva C) - 25A pç 5,00      

1.15.1.10.39 Interruptor unipolar DR (fase/neutro
- In 30mA) - DIN - 25A pç 2,00      

1.15.1.11 Tomadas e interruptores        

1.15.1.11.1
Conjunto de tomada monofásica
2P+T, 10A, 250V, padrão NBR
14136, para caixa 4x2"

pç 55,00      

1.15.1.11.2
Conjunto com 2 tomada monofásica
2P+T, 10A, 250V, padrão NBR
14136, para caixa 4x2"

pç 16,00      
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1.15.1.11.3 Tomada monofásica 2P+T, 10A,
250V, padrão NBR 14136, para
condulete tipo "C"

pç 18,00      

1.15.1.11.4 Interruptor simples de 1 tecla, 10A -
250V, para embutir em caixa 4"x2" pç 6,00      

1.15.1.11.5 Interruptor simples de 2 teclas, 10A -
250V, para embutir em caixa 4"x2" pç 7,00      

1.15.1.11.6 Interruptor simples de 3 teclas, 10A -
250V, para embutir em caixa 4"x2" pç 1,00      

1.15.1.11.7

Conjunto de 1 interruptor simples de
1 tecla, 10A - 250V e 1 tomada
monofásica 2P+T, 10A, 250V,
padrão NBR 14136, para caixa 4x2"

pç 3,00      

1.15.1.11.8 Acessórios (fita isolante,
marcadores, terminais, etc) vb 1,00      

1.15.2
FORNECIMENTO DE MATERIAS
PARA INSTALAÇÕES DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO

       

1.15.2.1 Cabos        

1.15.2.1.1 Cabo UTP-4P CAT 6, ref.: Furukawa
- 835m m 915,00      

1.15.2.2 Caixas        

1.15.2.2.1 Caixa de tomada CX44ALL - para
mesa de escritório pç 2,00      

1.15.2.2.2 Caixa de tomada CX04FN - para
mesa de escritório pç 15,00      

1.15.2.3 Conduletes e canaleta        

1.15.2.3.1 Condulete em alumínio, tipo "X",
Ø=3/4" pç 2,00      

1.15.2.3.2 Condulete em alumínio, tipo "C",
Ø=3/4" pç 11,00      

1.15.2.3.3 Condulete em alumínio, tipo "X",
Ø=1" pç 2,00      

1.15.2.3.4 Condulete em alumínio, tipo "X",
Ø=1 1/2" pç 10,00      

1.15.2.3.5 Canaleta em pvc, ref.: HD2P-
30x30mm m 17,00      

1.15.2.4 Eletroduto PVC flexível        
1.15.2.4.1 Eletroduto pvc flexível Ø3/4" m 100,00      
1.15.2.4.2 Eletroduto pvc flexível Ø1" m 20,00      
1.15.2.4.3 Eletroduto pvc flexível Ø1 1/2" m 20,00      
1.15.2.5 Eletroduto de aço galvanizado        

1.15.2.5.1
Eletroduto rígido em aço
galvanizado eletrolítico tipo leve
Ø3/4" (vara 3,00m)

pç 8,00      

1.15.2.5.2
Eletroduto rígido em aço
galvanizado eletrolítico tipo leve
Ø1" (vara 3,00m)

pç 6,00      

1.15.2.5.3
Eletroduto rígido em aço
galvanizado eletrolítico tipo leve Ø1
1/2" (vara 3,00m)

pç 21,00      

1.15.2.6 Acessórios para eletroduto        

1.15.2.6.1 Braçadeira com cunha cônica para
fixação de eletroduto Ø3/4" pç 16,00      

1.15.2.6.2 Braçadeira com cunha cônica para
fixação de eletroduto Ø1" pç 10,00      

1.15.2.6.3 Braçadeira com cunha cônica para
fixação de eletroduto Ø1 1/2" pç 45,00      

1.15.2.7 Conexões para eletroduto        

1.15.2.7.1 Curva 90º de aço galvanizado
eletrolítico tipo leve Ø3/4" pç 1,00      
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1.15.2.8 Eletrocalha, perfilados e conexões        

1.15.2.8.1
Eletrocalha perfurada, aba de 50mm,
largura de 100mm (barra com
3,00m)

pç 7,00      

1.15.2.8.2

Curva horizontal 90° para
eletrocalha perfurada, com virola, h=
50mm, raio=200mm,
largura=100mm

pç 1,00      

1.15.2.8.3 Perfilado perfurado, 38x38mm,
(barra com 6,00m) pç 7,00      

1.15.2.8.4 Junção Galvanizada "T" para
perfilado Galvanizado 38x38mm pç 3,00      

1.15.2.8.5
Terminal para eletrocalha, com saída
38x38mm, h=100mm,
largura=100mm

pç 2,00      

1.15.2.8.6 Gancho curto para perfilado de
38x100mm pç 25,00      

1.15.2.8.7 Saída horizontal para eletrodutos,
Ø=3/4" pç 7,00      

1.15.2.8.8 Saída horizontal para eletrodutos,
Ø=1" pç 3,00      

1.15.2.8.9 Saída horizontal para eletrodutos,
Ø=1 1/2" pç 4,00      

1.15.2.8.10 Saída final para eletroduto, Ø=1" pç 1,00      

1.15.2.9 Acessórios para eletrocalha e
perfilados        

1.15.2.9.1 Arruela lisa circular Ø=1/4" pç 200,00      
1.15.2.9.2 Arruela lisa circular Ø=3/8" pç 30,00      
1.15.2.9.3 Porca sextavada Ø=1/4" pç 200,00      
1.15.2.9.4 Porca sextavada Ø=3/8" pç 30,00      
1.15.2.9.5 Parabolt Cone e Jaqueta 1/4" pç 200,00      
1.15.2.9.6 Parabolt Cone e Jaqueta 3/8" pç 30,00      

1.15.2.9.7 Vergalhão rosca total, Ø=1/4", vara
com 3,00m pç 41,00      

1.15.2.9.8 Vergalhão rosca total, Ø=3/8", vara
com 3,00m pç 3,00      

1.15.2.10 Quadro de Distribuição        

1.15.2.10.1

Gabrinte 19", com uma lateral para
montagem conjugada porta traseira
em aço, porta frontal em acrílico
16U L=562, P=650 (externo), ref.:
Triunfo 19" Plus, kit de ventilação
superior c/ 2 ventiladores - conforme
projeto 100.EL.TL.CRN.01

pç 1,00      

1.15.2.10.1.1 Rack 2P Aberto 19" 45U, ref.: Itmax pç 1,00      

1.15.2.10.1.2 Kit exaustão para rack 19" com 2
ventiladores pç 1,00      

1.15.2.10.1.3 Parafuso e porca gaiola - 100 und pç 2,00      

1.15.2.10.1.4 Organizador de cabos 1U para rack
de 19" - preto pç 6,00      

1.15.2.10.1.5 Bandeja retratil 1U para rack de 19"
- preto 70mm pç 1,00      

1.15.2.10.1.6 Calha com 8 tomadas 19" preta,
padrão NBR 14136 10AMP pç 1,00      

1.15.2.10.1.7 Tampa cega 1U para rack 19" - preto pç 1,00      

1.15.2.10.1.8
Switch 24 Portas 10/100/1000 + 4sfp
Combo Sg 2404 Mr L2+ - no padrão
da Cooperativa

pç 3,00      

1.15.2.10.1.9
Patch panel 24 portas para cabos
Cat6, rack 19" Ref.: Furukawa ou
Nexans

pç 3,00      
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1.15.2.10.1.10Voice panel 50 portas para rack"19
Ref.: Seccon WT 2052 - no padrão
da Cooperativa

pç 1,00      

1.15.2.10.1.11
Patch cord Cat6, com comprimento
médio 1,5m, na cor VERDE Ref.:
Furukawa ou Nexans

pç 2,00      

1.15.2.10.1.12
Patch cord Cat6, com comprimento
médio 1,5m, na cor AMARELO
Ref.: Furukawa ou Nexans

pç 2,00      

1.15.2.10.2

Gabrinte 19", com uma lateral para
montagem conjugada porta traseira
em aço, porta frontal em acrílico
12U L=562, P=650 (externo), ref.:
Triunfo 19" Plus, kit de ventilação
superior c/ 2 ventiladores - fixado na
parede - conforme projeto
100.EL.TL.CRN.01

pç 1,00      

1.15.2.10.2.1 Rack 2P Aberto 19" 12U, ref.: Itmax pç 1,00      

1.15.2.10.2.2 Kit exaustão para rack 19" com 2
ventiladores pç 1,00      

1.15.2.10.2.3 Parafuso e porca gaiola - 100 und pç 2,00      

1.15.2.10.2.4 Organizador de cabos 1U para rack
de 19" - preto pç 4,00      

1.15.2.10.2.5 Bandeja retratil 1U para rack de 19"
- preto 70mm pç 1,00      

1.15.2.10.2.6 Calha com 8 tomadas 19" preta,
padrão NBR 14136 10AMP pç 1,00      

1.15.2.10.2.7 Tampa cega 1U para rack 19" - preto pç 1,00      

1.15.2.10.2.8
Switch 24 Portas 10/100/1000 + 4sfp
Combo Sg 2404 Mr L2+ - no padrão
da Cooperativa

pç 2,00      

1.15.2.10.2.9
Patch panel 24 portas para cabos
Cat6, rack 19" Ref.: Furukawa ou
Nexans

pç 2,00      

1.15.2.10.2.10
Voice panel 50 portas para rack"19
Ref.: Seccon WT 2052 - no padrão
da Cooperativa

pç 1,00      

1.15.2.10.2.11
Patch cord Cat6, com comprimento
médio 1,5m, na cor VERDE Ref.:
Furukawa ou Nexans

pç 2,00      

1.15.2.10.2.12
Patch cord Cat6, com comprimento
médio 1,5m, na cor AMARELO
Ref.: Furukawa ou Nexans

pç 2,00      

1.15.2.11 Tomadas e interruptores        

1.15.2.11.1 Tomada simples RJ-45, montada em
caixa de pvc (4"x2") pç 5,00      

1.15.2.11.2 Tomada duplas RJ-45, montada em
caixa de pvc (4"x2") pç 9,00      

1.15.2.11.3 Tomada simples RJ-45, montada em
condulete tipo "C", Ø3/4" pç 11,00      

1.15.2.11.4 Acessórios (fita isolante,
marcadores, terminais, etc) vb 1,00      

1.15.3
FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA PARA INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS

       

1.15.3.1

Mão-de-Obra para execução das
instalações elétricas e cabeamento
estruturado, incluindo a montagem
de 4 QDC, considerado uma equipe
composta por: 1 eletricista e 1
ajudante para o período de 2 meses e
15 dias.

vb 1,00      
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1.15.4 BOTÃO DE ALARME        

1.15.4.1

Alarme de emergência para sanitário
com 1 acionador com fio à prova
d'agua. Possui gabinete e acionador
antivandalismo e anti-chama. Alarme
constituído por sirene sonora,
indicação visual através de display e
LED intermitente. Ref.: GS Braille
ou equivalente

und 2,00      

1.16 LUMINARIAS        
1.16.1 LUMINARIAS        

1.16.1.1

Luminária de embutir em forro de
gesso com recuo de 26mm em perfil
de alumínio extrudado tratado e
pintado por processo eletrostático e
difusor em policarbonato leitoso.
Peça 4x17w. Temperatura de cor de
4000k. Dim. 60x60cm. Ref.: 05
1444/01 1444 Multiplus Difuso,
marca Interpam ou equivalente

un 14,00      

1.16.1.2

Luminária linear fabricada em
alumínio extrudado com acabamento
em pintura eletrostática. Possui
construção monolítica com
acabamento interno suavemente
curvo (visual de fundo infinito). Usar
fita de LED 19W/m 4000k + driver.
Ref.: 01 9130 Perfil Trace simples
linear por Metro, marca Interpam ou
equivalente

m 92,00      

1.16.1.3

Luminária embutida no gesso com
foco recuado, fabricado em alumínio
e pintado por processo eletrostático.
Possui sistema de orientação no foco
da lâmpada. 4000k. Ref.: 01 1402
Slide dic/ar 1 foco

un 21,00      

1.16.2 ARANDELA        

1.16.2.1

Arandela com possibilidade de
utilização de luz direta (lâmpada
Balloon Miljy ou filamento vintage
Balloon G95) ou indireta (lâmpada
defletora Balloon G95). Fabricado
em alumínio. Ref.: 01 6503 1x LED
Baloon - E27, 4000k. marca
Interpam ou equivalente

un 4,00      

1.16.3 TELA TENSIONADA        

1.16.3.1

Tela tensionada sem emendas.
Encaixe através de sistema
removível. Usar fita LED 19W/m
4000k, sendo 5 linhas de fita no
comprimento da tela. Ref.: marca
Tensoflex ou equivalente

m² 6,84      

1.16.4 INSTALAÇÃO        

1.16.4.1

Equipe de mão-de-Obra para
instalação das luminárias, arandelas
e tela tensionada, considerado uma
equipe composta por: 1 eletricista e 2
ajudantes para o período de 23 dias.

vb 1,00      

1.16.4.2 Equipe de mão-de-Obra para
retirada, armazenamento e re-
instalação das luminárias e caixa de
som existentes a serem
reaproveitadas no 3º e 4º pavto,

vb 1,00      
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considerado uma equipe composta
por: 2 eletricistas e 4 ajudante para o
período de 10 dias.

1.17 CLIMATIZAÇÃO        

1.17.1

Fornecimento de equipamentos para
o sistema de climatização, conforme
projeto (composto por: 2
condicionadoras tipo Cassete,
inverter - 34.000 BTU's/H, 3
condicionadoras tipo Cassete,
inverter - 18.000 BTU's/H, 2
condicionadoras tipo Split Hiwall,
inverter - 24.000 BTU's/H, 2
condicionadoras tipo Split Hiwall,
inverter - 18.000 BTU's/H, 5
condicionadoras tipo Split Hiwall,
inverter - 12.000 BTU's/H e 9
condicionadoras tipo Split Hiwall,
inverter - 9.000 BTU's/H, Ref.: LG -
Conforme especificado em projeto
de climatização.

vb 1,00      

1.17.2

Instalação do sistema de
climatização, composto por: 2
condicionadoras tipo Cassete,
inverter - 34.000 BTU's/H, 3
condicionadoras tipo Cassete,
inverter - 18.000 BTU's/H, 2
condicionadoras tipo Split Hiwall,
inverter - 24.000 BTU's/H, 2
condicionadoras tipo Split Hiwall,
inverter - 18.000 BTU's/H, 5
condicionadoras tipo Split Hiwall,
inverter - 12.000 BTU's/H e 9
condicionadoras tipo Split Hiwall,
inverter - 9.000 BTU's/H, ref.: LG,
inclusive fornecimento e lançamento
de linhas frigorígenas, suportes
metálicos para instalação das
condensadoras, suportes
emborrachados para evitar vibração e
demais itens necessários para total
implantação do projeto. Exclusive
fornecimento dos aparelhos de ar
condicionado. Conforme
especificado no projeto de
climatização

vb 1,00      

1.17.3

Fornecimento e instalação do
Sistema de Ventilação e Renovação
de Ar, inclusive fabricação de dutos
de chapa galvanizada para
insuflamento do ar, difusor, grelhas,
caixa de ventilação, micro-
ventiladores com acessórios e demais
itens necessários para total
implantação - Conforme
especificado em projeto de
climatização.

vb 1,00      

1.18 INSTALAÇÕES DE COMBATE E
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO        

1.18.1 EXTINTORES        

1.18.1.1
Fornecimento e instalação de
Extintor de incêndio tipo gás
carbônico (CO2) 5-B:C

und 4,00      

1.18.1.2 Fornecimento e instalação de und 4,00      
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Extintor de incêndio tipo pó químico
seco (PQS) 4-A:40-B:C

1.18.2 LUMINÁRIAS        

1.18.2.1

Fornecimento e instalação de
Luminária de Emergência 30 LEDs
Bivolt com autonomia para 3 horas
na função brilho intenso e 6 horas na
função brilho suave

und 26,00      

1.18.3 PLACAS        

1.18.3.1 Fornecimento e instalação de Placa
de sinalização S1 DIREITA und 3,00      

1.18.3.2 Fornecimento e instalação de Placa
de sinalização S2 ESQUERDA und 1,00      

1.18.3.3 Fornecimento e instalação de Placa
de sinalização S3 und 8,00      

1.18.3.4 Fornecimento e instalação de Placa
de sinalização de equipamento und 8,00      

1.19 ESQUADRIA DE VIDRO E DE
ALUMINIO        

1.19.1 ESQUADRIA DE VIDRO -
JANELAS        

1.19.1 Fornecimento e instalação de Vidro
fixo, dimensões= 75x105cm und 1,00      

1.19.2 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO -
PORTAS        

1.19.2.1

Fornecimento e instalação de Porta
de giro em alumínio, dimensões=
60x210cm, com veneziana ventilada
na cor preto. Fechadura externa tipo
alavanca com acabamento cromado.
Ref.: MZ 271 Standard, marca
Papaiz ou equivalente

und 4,00      

1.19.3 ESPELHO        

1.19.3.1
Fornecimento e instalação de
Espelho, espessura= 4mm, medindo
0,60x1,30m

und 1,00      

1.19.3.2
Fornecimento e instalação de
Espelho, espessura= 4mm, medindo
0,60x0,90m

und 2,00      

1.19.4 QUADRO DE VIDRO BRANCO        

1.19.4.1

Fornecimento e instalação de Quadro
em vidro branco temperado 8mm
com suporte para apagador, fixação
com botão francês. Dim.:
450x120cm (QVI)

und 2,00      

1.20 PAINEL ACÚSTICO        

1.20.1

DV04 - Painel acústico h=130cm em
lã de vidro aglomerada com resina
sintética revestido em tecido em
ambas as faces na cor prata. Ref.:
Painel Sonare, marca Isover ou
equivalente

m² 2,33      

1.21 PAINEIS E PORTAS MARELLI        
1.21.1 PAINÉIS DE VIDRO        

1.21.1.1

Fornecimento e instalação de
Divisória piso-teto divida por
módulos em vidro de segurança
duplos transparente com persiana
interna cor Grafite, película e
estrutura em alumínio (cor preto).
Espessura total = 85mm. Ref.: Linha
Linear, marca Marelli ou equivalente

m² 17,34      
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1.21.1.2 Fornecimento e instalação de
Divisória piso-teto divida por
módulos em vidro de segurança
laminado 5+5mm transparente com
estrutura em alumínio (cor preto) e
junta seca com perfil de
policarbonato (função acústica).
Espessura total = 5mm. Ref.: Linha
Time, marca Marelli ou equivalente

m² 7,40      

1.21.2 PORTAS DE VIDRO        

1.21.2.1

Fornecimento e instalação de módulo
de porta simples de abrir,
dimensões= 100x256cm, vidro
único, emoldurada com estrutura em
alumínio (cor preto) e junta seca com
perfil de policarbonato (função
acústica). Ref.: Linha Time, marca
Marelli ou equivalente

un 1,00      

1.21.2.2

Fornecimento e instalação de
Módulo de porta simples de correr,
dimensões= 100x260cm, vidro
duplo, com persiana interna, cor
Grafite, película e estrutura em
alumínio (cor preto). Ref.: Linha
Linear, marca Marelli ou equivalente

un 2,00      

1.21.3 DIVISÓRIAS DE MDF        

1.21.2.1

DV03 - Fornecimento e instalação de
Divisória piso-teto em mdf com
revestimento laminado melamínico
cor/textura concreto. Esp=2,5cm.
Ref.: Lunar, marca Duratex ou
equivalente

m² 18,18      

1.21.2.2

DV05 - Fornecimento e instalação de
Divisória piso-teto retrátil/articulado
em MDF esp.=25mm, acabamento
laminado, com trilho superior fixado
no forro, permitindo recolhimento
total das placas, ref.: Cinza Sagrado,
marca Duratéx ou equivalente

m² 7,48      

1.22 MOBILIÁRIO        

1.22.1 3º PAVIMENTO - SALA DE
REUNIÃO 1 E 2        

1.22.1.1

MR1 - Mesa de reunião redonda
∅=120cm. Tampo em MDP com
acabamento melamínico cor
Carvalho Munique e base em aço
com 5 pés cor preto. Passível de
passagem de cabos pelo interior da
estrutura com caixa de tomadas com
tampa em alumínio. Ref.: Linha
Sistema Z, marca Marelli ou
equivalente

und 2,00      

1.22.1.2

ARM1 - Armário médio dimensões
120x50x73cm caixaria cor Grafite e
melamínico Carvalho Munique.
Possui dobradiças com
amortecimento, puxadores
embutidos, chave com sistema
escamoteável e sistema de montagem
tambor e minifix. Ref.: Linha
Arquivamento, marca Marelli ou
equivalente

und 1,00      

1.22.1.3 ARM2 - Armário médio dimensões und 1,00      
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160x50x73cm caixaria cor Grafite e
melamínico Carvalho Munique.
Possui dobradiças com
amortecimento, puxadores
embutidos, chave com sistema
escamoteável e sistema de montagem
tambor e minifix. Ref.: Linha
Arquivamento, marca Marelli ou
equivalente

1.22.1.4

CA1 - Cadeira fixa com assento
estofado com espuma injetada de alta
qualidade com densidade e maciez
controladas. Possui encosto fixo e
apoio lombar com regulagem de
altura e estrutura metálica tipo
balancim, com laterais em tubo de
aço e acabamento na cor preta.
Sapatas intejatas em polipropileno,
dim.: 55x51cm. Ref.: código
211b/059prprpr, Linha you, marca
Marelli ou equivalente

und 8,00      

1.22.2 7º PAVIMENTO - REFEITÓRIO        

1.22.2.1

ME1 - Mesa simples com tampo reto
em MDP espessura= 25mm.
Revestido com laminado melamínico
em ambas as faces na cor preto,
resistente a abrasão. Bordas retas. Pé
tipo pórtico em estrutura metálica.
dimensões 150x60cm. Ref: Linha
Work, marca Marelli ou equivalente

und 3,00      

1.22.2.2

ME2 - Mesa simples com tampo
redondo em MDP espessura= 25mm.
Revestido com laminado melamínico
em ambas as faces na cor preto,
resistente a abrasão. Pé em estrutura
metálica. ∅=60cm. Ref.: marca
Marelli ou equivalente

und 3,00      

1.22.2.3

CA2 - Cadeira fixa com assento e
encosto espaldar baixo injetado em
PP na cor preto. Estrutura em aço
maciço ∅=11mm com sapatas
deslizantes PP. Cadeiras empilháveis.
Ref.: código 1901/CLCL, Linha Yog,
marca Marelli ou equivalente

und 18,00      

1.22.3 7º PAVIMENTO - SALA DE
REUNIÃO        

1.22.3.1

MR2 - Mesa de reunião com tampo
reto em MDF acabamento madeirado
(Noce Amendoa). Dimensões
210x395cm. Pé linear central. Possui
acesso a pontos de energia, telefonia
e lógica através de perfil basculante
em alumínio

und 1,00      

1.22.3.2 CA1 - Cadeira fixa com assento
estofado com espuma injetada de alta
qualidade com densidade e maciez
controladas. Possui encosto fixo e
apoio lombar com regulagem de
altura e estrutura metálica tipo
balancim, com laterais em tubo de
aço e acabamento na cor preta.
Sapatas intejatas em polipropileno,
dim.: 55x51cm. Ref.: código

und 19,00      
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211b/059prprpr, Linha you, marca
Marelli ou equivalente

1.22.4 8º PAVIMENTO - SALA DE
TRABALHO        

1.22.4.1

ME3 - Mesa de trabalho tipo
plataforma com tampo reto em MDP
acabamento revestido com laminado
melamínico em ambas as faces na
cor Carvalho Munique e pés tipo
cavalete em aço cor preto. Possui
elétrica e divisor embutido em
madeira, dim.: 120x75cm. Ref.:
marca Marelli ou equivalente

und 11,00      

1.22.4.2

CA3 - Cadeira giratória com assento
e encosto de espaldar médio com
espuma anatômica. Possui regulagem
de altura e apoio de braços. Cor
preta. Ref.: cód. 703B1/059NY,
Linha Active 703, marca Marelli ou
equivalente

und 18,00      

1.22.5 8º PAVIMENTO - SALA DE
REUNIÃO 1 E 2        

1.22.5.1

ME3 - Mesa de trabalho tipo
plataforma com tampo reto em MDP
acabamento revestido com laminado
melamínico em ambas as faces na
cor Carvalho Munique e pés tipo
cavalete em aço cor preto. Possui
elétrica e divisor embutido em
madeira, dim.: 120x75cm. Ref.:
marca Marelli ou equivalente

und 2,00      

1.22.5.2

CA1 - Cadeira fixa com assento
estofado com espuma injetada de alta
qualidade com densidade e maciez
controladas. Possui encosto fixo e
apoio lombar com regulagem de
altura e estrutura metálica tipo
balancim, com laterais em tubo de
aço e acabamento na cor preta.
Sapatas intejatas em polipropileno,
dim.: 55x51cm. Ref.: código
211b/059prprpr, Linha you, marca
Marelli ou equivalente

und 10,00      

1.22.6
REMANEJAMENTO DE
MOBILIARIO EXISTENTE A
SEREM REAPROVEITADOS

       

1.22.5.1

Retirada, armazenamento e
redistribuição dos móveis existentes
a serem realocados conforme
detalhado em projeto arquitetônico

vb 1,00      

1.23 MARCENARIA        

1.23.1 7º PAVIMENTO - SALA DE
REUNIÃO        

1.23.1.1

Bancada em MDF esp.= 18mm, com
revestimento em ambas as faces em
laminado melamínico madeirado e
acabamento com fita de borda,
apoiado sobre suportes metálicos,
medindo 3,66x0,65m. Ref.: Jequitibá
Rosa, marca Duratéx ou equivalente

und 1,00      

1.23.1.2 Armário superior em MDF esp.=
18mm, c/ revestimento laminado em
todas as faces externas, ref.: Cinza

und 1,00      
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Sagrado, marca Duratex, acabamento
c/ fita de borda e puxadores tipo
cava, incluindo revestimento interno
e prateleiras intermediárias apoiada
sobre suportes de forma a permitir
sua remoção, em laminado, ref.:
Branco, marca Duratex, medindo
2,16x0,60m, h=0,60m

1.23.1.3

Armário inferior em MDF esp.=
18mm, c/ revestimento laminado em
todas as faces externas e sóculo, ref.:
Cinza Sagrado, marca Duratex,
acabamento c/ fita de borda e
puxadores tipo cava, incluindo
revestimento interno e prateleiras
intermediárias apoiada sobre
suportes de forma a permitir sua
remoção, em laminado, ref.: Branco,
marca Duratex, medindo
2,16x0,60m, h=0,60m

und 1,00      

1.23.2 7º PAVIMENTO - LOUNGE        

1.23.2.1

Banco com gavetões em MDF
esp.=18mm, com revestimento
laminado nas faces aparentes, cor
Cinza Sagrado e acabamento com
fita de borda. Ref.: Linha Essencial,
marca Duratex ou equivalente, com
assento e encosto tipo almofada
futon com esp.=1cm e borda estilo
sharp com enchimento em espuma
alta densidade, fibra acrílica e
revestimento em sarja peletizada
preto, fixados com velcro, ref.:
almofada classic 13, marca Futon
Company, medindo 2,00x0,60m

und 1,00      

1.23.2.2

Armário em MDF esp.= 18mm, c/
revestimento laminado em todas as
faces externas e sóculo, ref.: Cinza
Sagrado, marca Duratex, acabamento
c/ fita de borda e puxadores tipo
cava, incluindo revestimento interno
e prateleiras intermediárias apoiada
sobre suportes de forma a permitir
sua remoção, em laminado, ref.:
Branco, marca Duratex, medindo
1,06x0,45m, h=2,5m

und 1,00      

1.23.3 7º PAVIMENTO - ÁREA DE
CONVIVÊNCIA        

1.23.3.1

Banco com gavetões em MDF
esp.=18mm, com revestimento
laminado nas faces aparentes, cor
Cinza Sagrado e acabamento com
fita de borda. Ref.: Linha Essencial,
marca Duratex ou equivalente, com
assento e encosto tipo almofada
futon com esp.=1cm e borda estilo
sharp com enchimento em espuma
alta densidade, fibra acrílica e
revestimento em sarja peletizada
preto, fixados com velcro, ref.:
almofada classic 13, marca Futon
Company, medindo 1,80x0,60m

und 1,00      

1.23.3.2 Banco com gavetões em MDF
esp.=18mm, com revestimento

und 1,00      
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laminado nas faces aparentes, cor
Cinza Sagrado e acabamento com
fita de borda. Ref.: Linha Essencial,
marca Duratex ou equivalente, com
assento e encosto tipo almofada
futon com esp.=1cm e borda estilo
sharp com enchimento em espuma
alta densidade, fibra acrílica e
revestimento em sarja peletizada
preto, fixados com velcro, ref.:
almofada classic 13, marca Futon
Company, medindo 2,98x0,60m

1.23.3.3

Armário superior em MDF esp.=
18mm, c/ revestimento laminado em
todas as faces externas, ref.: Cinza
Sagrado, marca Duratex, acabamento
c/ fita de borda e puxadores tipo
cava, incluindo revestimento interno
e prateleiras intermediárias apoiada
sobre suportes de forma a permitir
sua remoção, em laminado, ref.:
Branco, marca Duratex, medindo
2,16x0,60m, h=0,60m

und 1,00      

1.23.3.4

Bancada em MDF esp.= 18mm, com
revestimento em ambas as faces em
laminado melamínico madeirado e
acabamento com fita de borda,
apoiado sobre suportes metálicos,
medindo 1,80x0,75m. Ref.: Cinza
Sagrado, marca Duratéx ou
equivalente

und 1,00      

1.23.4 7º PAVIMENTO - COPA        

1.23.4.1

Bancada tipo armário em MDF esp.=
18mm, com revestimento em ambas
as faces externas em laminado
melamínico Cinza Sagrado e
acabamento com fita de borda,
incluindo revestimento interno e
prateleiras intermediárias apoiada
sobre suportes de forma a permitir
sua remoção, em laminado, ref.:
Branco, marca Duratex, medindo
1,92x0,46m

und 1,00      

1.23.4.2

Armário superior em MDF esp.=
18mm, com revestimento em ambas
as faces externas em laminado
melamínico, cor Verde Real e
acabamento com fita de borda,
incluindo revestimento interno e
prateleiras intermediárias apoiada
sobre suportes de forma a permitir
sua remoção, em laminado, ref.:
Branco, marca Duratex, medindo
3,78x0,60m, h=0,60m

und 1,00      

1.23.4.3 Armário tipo torre quente em MDF
esp.= 18mm, com revestimento em
ambas as faces externas em laminado
melamínico, cor Cinza Sagrado e
acabamento com fita de borda,
incluindo revestimento interno e
prateleiras intermediárias apoiada
sobre suportes de forma a permitir
sua remoção, em laminado, ref.:

und 1,00      

lucas.assis



Branco, marca Duratex, medindo
0,84x0,60m, h=1,85m

1.23.4.4

Armário tipo torre em MDF esp.=
18mm, com revestimento em ambas
as faces externas em laminado
melamínico, cor Cinza Sagrado e
acabamento com fita de borda,
incluindo revestimento interno e
prateleiras intermediárias apoiada
sobre suportes de forma a permitir
sua remoção, em laminado, ref.:
Branco, marca Duratex, medindo
0,42x0,35m, h=1,85m

und 1,00      

1.23.5 8º PAVIMENTO - BAIAS DE
TRABALHO        

1.23.5.1

Bancada em MDF ESP=18mm, c/
revestimento em ambas as faces no
laminado melamínico madeirado e
acabamento c/ fita de borda, apoiado
sobre suporte metálicos, ref.:
Jequitibá Rosa, marca Duratéx ou
equivalente, medindo
(1,25+1,35+1,52+1,53+1,64)x0,60m,
totalizando uma área de 6,04m²

und 1,00      

1.23.5.2

Armário em MDF esp.= 18mm, com
revestimento em ambas as faces
externas em laminado melamínico,
cor Cinza Sagrado e acabamento
com fita de borda, incluindo
revestimento interno e prateleiras
intermediárias apoiada sobre
suportes de forma a permitir sua
remoção, em laminado, ref.: Branco,
marca Duratex, medindo
6,04x0,52m, h=2,50m

und 1,00      

1.24 EQUIPAMENTOS        
1.24.1 Air Fryer und 1,00      

1.24.2

Geladeira Frost Free duplex 378
litros em inox. Dim.:
185.6x61.9x69cm, cód.: BRM42EK,
Ref.: Brastemp ou equivalente

und 1,00      

1.24.3 Purificador de água und 1,00      

1.24.4

Forno de embutir elétrico 67 litros
em inox. Dim.: 58x56x56cm, cód.:
BO260AR, Ref.: Brastemp ou
equivalente

und 1,00      

1.24.5

Microondas de embutir 40 litros em
inox, dim.: 45x60x55cm, cód.:
BMO40AR, Ref.: Brastemp ou
equivalente

und 2,00      

1.24.6
Projetor a definir em projeto de
áudio e vídeo. Acompanha suporte
de teto

und 1,00      

1.24.7 Tela para projetor a definir em
projeto de áudio e vídeo und 1,00      

1.25 CORTINA        
1.25.1 Cortina rolô solar semi-translúcida

em toda a extensão da janela.
Composição: 69% fibra de vidro e
64% PVC. Trama 16 fios/cm,
urdume 27 fios/cm espessura
0,64mm. Ref.: marca Hunter
Douglas ou equivalente, nas

und 1,00      
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dimensões: 01 unidade -
2,40x1,70m, 01 unidade -
2,20x1,70m, 01 unidade -
4,98x1,70m, 01 unidade -
5,03x1,70m, 01 unidade -
4,64x1,70m, 01 unidade -
4,13x1,70m, 01 unidade -
3,82x1,70m, 02 unidades -
1,86x1,70m, 01 unidade -
2,17x1,70m, 01 unidade -
2,94x1,70m, 01 unidade -
2,90x1,70m, 01 unidade -
2,15x1,70m, 01 unidade -
4,67x1,70m, 01 unidade -
5,00x1,70m, 01 unidade -
2,71x1,70m, 01 unidade -
3,76x1,70m, 01 unidade -
3,61x1,70m - conforme especificado
em projeto arquitetônico

1.26 LIMPEZA        
1.26.1 Limpeza geral/final da obra m² 710,00      
VALOR
GLOBAL   R$ 

 
 
.......................................................................................................................................
Nome e Assinatura do representante legal da empresa
 
(apresentar cópia autenticada do RG ou outro documento de identificação do representante legal para conferência da
assinatura OU reconhecer firma em cartório)
Obs: No caso de folhas adicionais, as mesmas deverão ser rubricadas pelo representante da empresa.

ANEXO V 
ITEM A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DE CUSTOS

ARQUIVO ANEXO.
 

ITEM B - CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO E ENCARGOS
 ARQUIVO ANEXO.

ITEM C - PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES
ARQUIVO ANEXO.

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS CRN9 Nº 01/2022

Pelo presente instrumento particular de um lado, doravante qualificado CONTRATANTE-CONSELHO REGIONAL DE
NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO – CRN9/MG, autarquia federal, com sede na Rua Maranhão, 310, 4º andar – Santa  
Efigênia -  Belo  Horizonte  –  MG,  inscrição  no  CNPJ: 08.641.589/0001-19, neste ato representada pela sua Presidenta
ERIKA SIMONE COELHO CARVALHO, brasileira, nutricionista, CRN9 nº 1258 e por sua Diretora Tesoureira DANIELA
CORREA FERREIRA, brasileira, nutricionista, CRN9 nº 1798 e de outro, doravante qualificada CONTRATADA,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,inscrita   no   CNPJ:   .....................................,
estabelecida no endereço ..........................................., representada por........................................., RG nº .................................,
têm entre si justos e contratados o que segue: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
A Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para reforma da sede do CRN9 em Belo Horizonte
conforme projetos e especificações nos anexos do Edital da Tomada de Preços 01/2022.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL 
Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$XXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) conforme Proposta Comercial da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, e
conforme execução dentro do cronograma físico financeiro.
Parágrafo Primeiro - Nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, contribuições, taxas, fretes e quaisquer outras
despesas que incidam sobre o objeto da licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

lucas.assis

lucas.assis

lucas.assis
NÃO UTILIZAR ESTE ANEXO IV. UTILIZAR O ANEXO IV RETIFICADO QUE FOI PUBLICADO NO SITE https://crn9.org.br/licitacao/




1. Obedecido ao Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a contratada solicitará à Administração do CRN9 a medição dos
trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela Fiscalização, a contratada apresentará nota fiscal/fatura de serviços
para liquidação e pagamento da despesa pelo CRN9, através de depósito em conta corrente da Contratada, no prazo de até
10(dez) dias, contados da data de sua apresentação acompanhados dos seguintes documentos:
I – Boletim de Medição;
II – Certidões de Regularidade Fiscal conforme item 5.4.1.1;
OBS - Caso a licitante contratada tenha optado pela verificação da documentação de habilitação no SICAF, no momento do
Certame, será procedida consulta “ON LINE” junto ao referido sistema.
2. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela Fiscalização do CRN9, obedecendo-se o seguinte:
I - Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas as medições pela Administração do
CRN9, considerando-se os serviços efetivamente executados e aprovados;
II - Serão emitidos os “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser assinados com o “De acordo” do
Responsável Técnico da licitante contratada, o qual ficará com uma das vias.
3. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, sem prejuízo de outras exigências editalícias, somente poderá ocorrer, se
acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos:
I - Registro dos serviços no CREA/MG;
II - Matrícula dos serviços no INSS; e
III - Relação dos Empregados – RE.
4. O CRN9 reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, estes não estiverem de
acordo com as especificações apresentadas e aceitas;
5. Dotação Orçamentária ocorrerá por conta da rubrica contábil CRN9 Nº 6.2.2.1.1.02.01.04.002.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O presente contrato tem o prazo de duração de 12 (DOZE) meses, iniciando-se em ......../......./........ e término previsto para
......../......./........, podendo ser prorrogado se houver manifestação por escrito das partes. 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
1. Os serviços/obras objeto desta licitação deverão ser executados no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a
partir do início do serviços/obra, que ocorrerá em máximo, em 05 (cinco) dias do recebimento da Ordem de Serviço emitida
pela Administração do CRN9.
2. O cronograma físico-financeiro será elaborado pela CONTRATADA, conjuntamente com a fiscalização indicada pelo
CRN9, sendo que o prazo máximo para execução e entrega da obra é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do início
do serviços/obra, que ocorrerá em máximo, em 05 (cinco) dias do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela
Administração do CRN9.
3. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, não poderá, em hipótese alguma, acarretar acréscimo ou
majoração dos serviços/obra ora contratados, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de
equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a Contratada se obrigará a
dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados neste Contrato.
4. O prazo de garantia dos serviços/obra, objeto deste Contrato, deverá ser de 05 (cinco) anos, de acordo com o previsto na
proposta da CONTRATADA contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme art. 618, da
Lei nº 10.406, de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro).
5. O prazo previsto no item 1, desta Cláusula, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela
CONTRATADA, durante o transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo
CONTRATANTE, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRA CONTRATADOS
1. Será exigido da licitante vencedora, no ato de assinatura do respectivo Contrato, a apresentação ao CRN9 de comprovante
de PRESTAÇÃO DE GARANTIA correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, com validade para
todo o período de execução dos serviços/obra, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro, depositada em favor do CRN9, na Conta-Corrente nº 23256-4, Agência nº 1615, Banco: Banco do
Brasil.
b) Seguro-garantia, o qual consistirá em Contrato firmado entre a licitante contratada e uma instituição seguradora, pelo qual
esta última comprometer-se-á a arcar com riscos de eventos danosos relativos à inexecução da prestação devida à
Administração Pública, no qual constará como beneficiário o CRN9, cabendo ao particular o ônus com o prêmio do referido
seguro; ou
c) Fiança bancária, tendo como beneficiário direto o CRN9, devendo o respectivo comprovante ser apresentado em original,
com validade, no mínimo, até o recebimento definitivo dos serviços/obra contratados.
2. Expirada a vigência do Contrato decorrente desta licitação e tendo a licitante contratada solicitado, formalmente, a
devolução da garantia prestada, esta deverá ser devolvida pelo CRN9 no prazo de até cinco (5) dias úteis, contado da data do
despacho exarado pela Presidência.
CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/OBRA
1. Depois de concluídos, os serviços serão recebidos pela Fiscalização (fiscal designado pelo CRN9) do CRN9, em estreita
conformidade com as condições estabelecidas neste Edital e em rigorosa obediência aos seguintes procedimentos:
a) Provisoriamente, em até dez (10) dias corridos, contados da solicitação no livro “Diário de Registro de Ocorrência – Diário
de Obra”, mediante prévia e rigorosa vistoria na edificação, emitindo-se Termo de Recebimento Provisório no qual constarão
todas as providências necessárias, juntamente com o prazo para o recebimento definitivo da mesma, que será de, no máximo,
trinta dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa da Administração ou a pedido da licitante contratada;



b) Definitivamente, mediante nova vistoria detalhada da edificação, depois de sanadas todas as irregularidades apontadas no
Termo de Recebimento Provisório, emitindo-se o Termo de Recebimento Definitivo.
2. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços/obra contratados representa o cumprimento integral da
obrigação assumida pela licitante contratada e a aceitação por parte do CRN9, não eximindo, entretanto, aquela da
responsabilidade civil pela solidez e segurança da edificação, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, nos
termos da legislação vigente.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I – Executar os serviços a que têm por objeto a presente licitação, nos termos de seu Edital e anexos, respeitando o
cronograma físico-financeiro apresentado;
II - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços/obra
contratados, tais como: Salários; seguros de acidente; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales-refeição; vales-
transporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
III - Manter os seus empregados, quando no local dos serviços/obra, sujeitos às normas disciplinares do CRN9, porém, sem
qualquer vínculo empregatício com o referido Órgão;
IV - Manter, ainda, os seus empregados identificados (devidamente uniformizados e portando crachá), quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares do CRN9;
V - Responder pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao CRN9 ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execução dos serviços/obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à Fiscalização do CRN9;
VI - Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CRN9, quando esses tenham
sido ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços/obra contratados;
VII - Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços/obra, a fim de que sejam detectados
eventuais casos de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas e, desse modo, possa a licitante formular imediata comunicação escrita à Administração do CRN9, de forma a evitar
empecilhos à perfeita execução dos serviços/obra contratados;
VIII - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados, em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de
cinco (5) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela Fiscalização do CRN9;
IX - Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços/obra contratados, no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente;
X - Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local dos serviços, durante todo o
período de execução e, especialmente, ao seu final, observando-se, ainda, o que dispõe o Caderno de Especificações sobre
esse assunto;
XI - Submeter à aprovação da Administração do CRN9, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal
técnico envolvido com a execução dos serviços/obra contratados;
XII - Fornecer e manter livro “Diário de Registro de Ocorrências – Diário de Obra” no local de execução dos serviços/obra,
com fácil acesso à Fiscalização do CRN9, em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir
dúvidas, quando for o caso, entregando o mesmo, quando da conclusão dos serviços, ao CRN9;
XIII - Comunicar ao CRN9, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessários;
XIV - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços, pela Fiscalização do
CRN9 e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;
XV- Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços/obra contratados, bem como por ensaios,
testes ou provas necessários, inclusive os mal executados;
XVI - Utilizar materiais e equipamentos com especificações condizentes com aquelas indicadas no respectivo Caderno de
Especificações, submetendo à Fiscalização do CRN9, por escrito, proposta de aplicação de “similar” na execução dos
serviços/obra, acompanhada dos dados do material ou equipamento a ser substituído, na hipótese de não haver disponibilidade
do bem cotado no mercado, ou ainda quando este só possa ser fornecido em prazo incompatível com o andamento dos
serviços, acarretando atraso no cronograma;
XVII - Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA/MG, bem
como, a regularização dos serviços/obra junto a outros órgãos competentes (INSS, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal,
etc.), entregando uma via desses documentos ao CRN9, para fins de registro e comprovação das condições estabelecidas neste
inciso;
XVIII - Submeter à aprovação da Administração do CRN9, o nome e o dado demonstrativo da respectiva capacidade técnica
do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;
XIX - Submeter à Fiscalização do CRN9, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais e equipamentos a serem
empregados nos serviços antes da sua execução;
XX - Fornecer e afixar, em local indicado pela Fiscalização do CRN9, placa indicativa dos serviços/obra contratados,
conforme modelo aprovado pela Administração do CRN9, e em estreita conformidade com a legislação pertinente;
XXI - Durante o período de garantia de que trata o último inciso, a licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo CRN9, atender aos chamados do CRN9, no prazo
máximo de cinco (5) dias, contado da comunicação oficial;
XXII - Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos, em decorrência da execução dos
serviços/obra contratados;
XXIII - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos existentes, porventura, no local dos serviços;



XXIV - Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho;
XXV - Todos os materiais, maquinários e ferramentas necessários à execução dos serviços/obra pactuados, inclusive os
relativos à EPI’s de seus empregados, deverão ser fornecidos exclusivamente pela licitante contratada e às expensas desta;
XXVI - Responder pela guarda de pertences seus e de seus empregados no local dos serviços, pela vigilância dos materiais e
máquinas alocados, se for o caso, bem como pelos serviços concluídos e não recebidos pelo CRN9;
XXVII - Ter representante(s), permanente(s), no local de execução dos serviços/obra contratados, com formação
profissional(is) comprovada(s) e devidamente registrado(s) no CREA, que assuma(m), perante a Fiscalização do CRN9 e
junto aos órgãos competentes, a responsabilidade técnica do referido obra/serviços, até o seu recebimento definitivo e com
poder(es) para deliberar(em) sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária. 
XXVIII - Responsabilizar-se pela emissão do “As built’s” de todos os projetos, fornecendo ao CRN9 por meio impresso e
digitalizado.
XXIX - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com o CONTRATANTE;
XXX - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou
em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE.
XXXI - Observar as obrigações constantes do Projeto Básico, com destaque para o item 16.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo e nas condições estabelecidas neste contrato, bem como atestar, através
de servidor competente, a Nota Fiscal/Fatura relativa à efetiva prestação dos serviços.
II - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento com vistas ao seu perfeito cumprimento, sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.
III - Observar as obrigações constantes do Projeto Básico, com destaque para o item 16.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido em ocorrendo um dos motivos enumerados nos incisos I à XVII do artigo 78 da Lei
n.º: 8.666/93 e alterações da lei n.º: 8.883/94, de forma amigável desde que haja conveniência da CONTRATANTE ou judicial
nos termos da legislação. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A Fiscalização dos serviços contratados será efetuada por profissional a ser designado pelo CRN9.
I - Os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização do CONTRATANTE deverão ser prestados imediatamente, salvo se
depender de modificação de cálculo ou teste, hipótese em que será fixado prazo, de acordo com a complexidade do caso.
II - Em qualquer momento durante a execução dos serviços/obra, quando a Fiscalização do CONTRATANTE tomar
conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, deverá de imediato comunicar por
escrito ao Presidente do CRN9, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas em lei e no presente
Contrato.
III - A existência da Fiscalização, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da
execução de quaisquer serviços.
IV - Somente, quando claramente autorizado pela Fiscalização, será permitido que equipamentos e materiais sejam instalados
de maneira diferente da especificada ou indicada por seu fabricante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
1. O atraso injustificado na execução dos serviços/obra ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato
sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de dez (10) dias, uma vez comunicada
oficialmente.
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta TOMADA DE PREÇOS, o CRN9 poderá, garantido a prévia defesa,
aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do Contrato, recolhida no prazo
máximo de dez (10) dias, contado da comunicação oficial;
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CRN9, pelo prazo de até dois (2)
anos;
3. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pelo CRN9, em relação a
qualquer fato que enseje aplicação de penalidade à licitante contratada, esta ficará isenta das penalidades mencionadas.
4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CRN9, e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
5. Os valores resultantes da aplicação de multas serão cobrados pela via administrativa, devendo, ao final, ser recolhidos
espontaneamente pela licitante contratada no prazo máximo de dez (10) dias corridos, a contar da data de recebimento da
comunicação.
6. Expirado o prazo fixado no subitem anterior e não tendo a licitante contratada recolhido os referidos valores, o CRN9 fica
autorizado, pela licitante contratada, a descontar da respectiva garantia contratual ou de pagamentos eventualmente devidos, a
importância correspondente à multa ainda não quitada.



7. Em última hipótese, não sendo o valor da garantia suficiente para saldar o valor da multa imposta, o valor remanescente
será cobrado judicialmente, assegurado à licitante contratada o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca da Capital de Belo Horizonte, para dirimir, quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato. 
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente documento, juntamente com as testemunhas abaixo.
 
Belo Horizonte - MG, ....... de ...................... 2022. 
______________________________________________________________________
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO - CRN9/MG - CONTRATANTE
 
_______________________________________________________________________
CONTRATADA (Nome e assinatura do representante legal da empresa)

 
TESTEMUNHAS:
 
_______________________________        ___________________________________
Nome e CPF:                                                      Nome e CPF:
Referência: Processo nº 09099.000009/2022-67 SEI nº 0906670


